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Xülasə 

Araşdırdığım məqalədə Azərbaycan bank sektorunda insan resursların müasir vəziyyəti-

nini təhlili, onlarda tətbiq olunan e-bankçılıq bundan başqa mövcud olan innovativ istiqamət-

ləri göstərməyə çalışmışam. Müasir banklarda heyyətin idarə edilməsindən insan resurslarına 

keçidi araşdırmışam. Beləki,heyətin iqtisadiyyatı insan resurslarının idarə edilməsinin əsasını 

təşkil etməklə yanaşı bütövlükdə demoqrafik potensialın mənbəyini formalaşdırır. Ona görə 

də, insan resurslarının idarə edilməsi baxımından kadr hazırlığında təşkilati idarəetmə, sosial- 

psixoloji problemlər,təşkilati davranışlarla bağlı digər məsələlər əsas götürülməlidir. Bu 

səbəbdən insan və onun xarakteri ilə bağlı xüsusiyyətlər sahə üzrə peşə ixtisaslaşması kimi 

məsələlərdə mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. 

Açar sözlər: insan resursları, innovativ istiqamətlər, kadr hazırlığı. 

 

Giriş. 

Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafı və milli iqtisadiyyatın 

perspektivləri üzrə “Strateji Yol Xəritələrində” əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini təmin 

etmək üçün insan kapitalının inkişafının stimullaşdırılması, fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanan 

həvəsləndirmə mexanizmlərinin tətbiqi məsələləri, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 

model müəssisələrin yaradılması və sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi istiqamətində peşə 

təhsili və təlimi müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili kimi əsas proritetlər nəzərdə tutulur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə ayrı-ayrı müəssisələrdə baş verən dəyişikliklərin 

öyrənilməsi, mövcud nöqsanların aşkar edilməsi, innovativ insan resursları modelinin 

hazırlanaraq tətbiq edilməsi insan resurslarının səmərəliliyi baxımından mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir və olduqca aktualdır.İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində elmi tədqiqatlar və 

ortaya çıxan əsərlər bu sahənin həmişə aktual olacağı ilə bağlı düşüncə formalaşdırır. İstehsal 

prosesinin icrasında yeganə insanlar canlı varlıqlardır və onların düşüncə duyğuları nəzərə 

alınmalıdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, iqtisadiyyat elminin inkişafı bu sahənin paralel 

inkişafına təsir göstərir. 

Bu sahə ilə bir çox alimlər məşğul olmuşlar. Belə ki, Adam Smith 1776-cı ildə "Millət-

lərin Sərvəti" adlı əsərini nəşr olunandan sonra insan resurslarının idarə olunması nəzəriyyə-

sində kəskin tarixi inkişaf və yenilikləri özündə ihtiva edənməsələlərə toxunulmuşdur. A. 

Smitə görə bu sahəni beş mərhələdə təhlil etmək lazımdır. Adam Smithin əmək nəzəriyyəsi 

daha sonra Peter Druckerin insan resursları nəzəriyyəsində Theodore William Schulzin insan 

kapitalı konsepsiyasında, Dave Ulrichin insan resurslarının idarəçiliyində daha bariz formada 

öz əksini tapmışdır. İnsan resurslarının idarə edilməsində məhsul xəttinin nəzəriyyəsi isə 

Edward Lawler tərəfindən irəli sürülmüşdür. Buna əlavə olaraq, Adam Smith 1776-cı ildə 

"Millətlərin Sərvəti" adlı əsərini nəşr olunandan sonra insan resurslarının idarə olunması 

nəzəriyyəsində kəskin tarixi inkişaf və yenilikləri özündə ihtiva edənməsələlərə toxunulmuş-

dur. A.Smitə görə bu sahəni beş mərhələdə təhlil etmək lazımdır. Adam Smithin əmək 

nəzəriyyəsi daha sonra Peter Druckerin insan resursları nəzəriyyəsində Theodore William 

Schulzin insan kapitalı konsepsiyasında, Dave Ulrichin insan resurslarının idarəçiliyində daha 

bariz formada öz əksini tapmışdır. İnsan resurslarının idarə edilməsində məhsul xəttinin 

nəzəriyyəsi isə Edward Lawler tərəfindən irəli sürülmüşdür. [7,45] 
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T.Schulz yalnız ənənəvi istehsal funksiyasından istifadə edərək, ABŞ iqtisadiyyatının sü-
rətli böyüməsinin möcüzəsini izah edilməsinin mümkün olmadığını aşkar etmişdir və iqtisadi 
artımın "tapmacası" terminini təklif edərək iqtisadi artımın rolunun təhlilinə həsr olunmuş təh-
sil proqramlarını tədqiq etmişdir. Nəticə etibarilə tədqiqat yolunu tədricən insan resurslarının 
kapitalı kimi qəbul edilməsini öz əsərlərində göstərmişdi.Növbəti konsepsiya "İnsan resurs-

larının idarə olunması məna və kommersiya dəyəri"adlı Dave Ulrich tərəfindən işlənilmiş-
dir. D.Ulrich ABŞ-ın Miçiqan Biznes Məktəbində, Stephen Ross Universitetində və insan re-
sursları üzrə MBA professorudur. O, müasir kadrların idarə edilməsi sahəsində qabaqcıl şəxs 
olub onun əsas töhfəsi insan resursları meneceri rolunu öyrənmək və insan resurslarının idarə 
edilməsi dəyərinin yeni bir konsepsiyasını yaratmaqdır. 

 D.Ulrichin sözlərinə görə, “XX əsrdə müəssisələrdə insan resurslarının idarə edilməsi 
transformasiya prosesinin iki mühüm mərhələsin şəklində təcəssüm edir: birincisi, prosesin 
idarə olunmasından işçilərin idarə olunmasına və "adam" ilə "proses"in paralel idarə 
olunmasına keçid; İkincisi, gündəlik davranışın rəhbərlikdən insan resurslarının inkişaf 
strategiyasına, "insan və proseslərin inkişaf strategiyası" və “paralel idarəolunmaya keçid”, 
“gündəlik rəftarın idarə edilməsi” diqqət mərkəzindədir.  

Növbəti konsepsiya E.Lawlerin “İnsan qaynağı idarəçiliyində məhsul xətti”dir. E.Law-
ler (Lawler III Edvard), Cənubi Kaliforniya Universitetinin Marshall Biznes İnstitutunda 
MBA professoru və Təşkilati Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. O, Ulrich kimi tədqiqatçı-
ların əsərlərini əsas götürərək, insan resurslarının idarə edilməsi şöbələrinin müəssisələr üçün 
biznes təlimatlarına istiqamət verən bir şöbə kimi olmasını göstərmişdir. 

Bu proseslər heyyətin idarə edilməsindən insan resurslarına keçidi təmin eləməyə imkan 
yaratdı. Heyyətin idarə edilməsindən insan resurslarına keçid aşağıdakı prosesləri özündə 
birləşdirir: 
 Dar ixtisaslaşmadan və məhdudiyyətli məsuliyyətdən geniş peşəkar və öhdəlikli ixtisasa 

doğru gedilmə; 
 Planlaşdırılmış karyera yolundan azad peşəkar inkişaf trayektoriyasına istiqamətlənmə; 
 Heyyətin nəzarətindən onun inkişafı üçün imkanların yaradılma; 
 Mütəxəssislərin qapalı seçimindən açıq seçiminə addımlama; 

Əməyin iqtisadiyyatı, işçi qüvvəsinin axını, işçilərin ixtisasının seçilməsi, maddi motiva-
siya, əhalinin rifah səviyyəsi və başqa məsələləri əhatə etdiyindən insan resurslarının biznesdə 
idarəedilməsi ilk növbədə əməyin iqtisadiyatı ilə birbaşa bağlıdır. Bu paradiqmadan çıxış 
edərək işçilərə yeni münasibətlərin yaranmasının səbəblərini aşağıdakı şəkildə göstərilə 
bilər:[4,20] 
1. əməyin mahiyyətinin dəyişdirilməsi, keyfiyyət baxımından yeni texnologiyaların tətbiqi 
2. icraçılar üzərində nəzarət imkanlarının azalması və bununla əlaqədar özünü tənzimlənmə-

nin tətbiqi 
3. bütün mərhələrdə keyfiyyətə olan tələbatın artımı 
4. əməyin kollektiv və komanda şəkilli formasının yayılması 
5. əhalinin təhsil və mədəniyyət səviyyəsinin artımı 
6. cəmiyyətin ümumi sosial-iqtisadi baxımından müasirləşməsi 
7. işçi qüvvəsinin dəyərinin artılıması 
8. dəyişikliklərin, proseslərin ölçülməsi tezliyinin qeyri-müəyyənliyiheyyətə olan tələbatı 

artıran qlobal rəqabətin kəskinləşməsi 
Yeni dövr XX əsrin son iyirmi illiyi özü ilə dəyişikliklər gətirmişdir. Texnoloji, itisadi, siyasi 

və sosial inkişaf insanların yaşam tərzini və gözləntilərini önəmli şəkildə dəyişdirmiş-dir, böyük 
ümidlərin aydın olduğu 1980-cı illərin arxasınca 1990-cı illər dəyişikliklərə məruz qalmayan, iş 
həyatında heç bir dəyişiklik eləməyən təşkilatlar üçün çətin keçmişdir. Belə təşkilatların bir çoxu 
dəyişməyə can atdı, buna görə çox böyük investisiya qoydular. Bəziləri gözlədiklərinə nail 
oldular, bəziləri öz fəaliyyətlərini yarı yolda qoydular. Bu prosedurlar zamanı bir fakt danılmaz 
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olaraq qalır ki, insan bütün bu hadisələrin mərkəzində dyrdu. O təşkilat ki, insan amilini ikinci 
dərəcəli gördülər onlar geri qaldılar. 

Hal-hazırkı dövrdə insan resursların formalaşmasına təsir edən amillər mövcuddur ki, onları 

aşağıdakı kimi sıralamaq mümkündür:[1,343] 

a) İR xərcləri. Bütün təşkilat, xüsusilə də İR departamenti onun necə idarə edildiyi ilə 

yaxından maraqlanırlar. Təşkilatın vacib resursu yalnız maliyyə vəsaitləri deyil, vacib resurslar 

doğru insanların doğru zamanda qarşılaşdırılmasıdır. Çünki, İR-nın səmərəli idarəedilməsi 

nəticəsində xətalar və davamsızlıq azalmağa başlayır. Bu da dolayı yolla işləyənlərin əhval 

ruhiyyəsində, məhsul və xidmətlərin keyfiyyətində özünü göstərir. İR xərcləri yalnız brutto 

qiymətlərdən ibarət deyil. Heyyətə istiqamətlənən sosial xidmətlər və yardımlar vacib bir heyyətə 

sərf edilən xərc olub qarşımıza çıxa bilər. Digər tərəfdən heyyətin təmin edilməsi, seçilməsi, təhsil 

verilməsi kimi xərclər bura aiddir. 

b) Məhsuldar böhran. Edilən araşdırmalara görə ABŞ-ın istehsal göstəricisi 1960-cı illərdə 3 

faiz artaraq, 1973-cü ildə bu rəqəm dərhal 0-a qədər düşmüşdür. Buna qarşılıq olaraq 1973-78-ci 

illərdə sənaye sektorunda istehsalın artımı Yaponiyada 3.1, Qərbi Almaniyada isə 3.2 faiz 

olmuşdur. İstehsalın belə göstəricilərinin olması bütün ölkələrin iqtisadiyyatına təhlükədən başqa 

bir şey deyildir. Məhz bu vəziyyət dövlət və özəl sektorda İR-nın vacibliyini daha da artırıb. 

c) Dəyişikliyin tezliyi və qarmaqarışıqlıq. 20-ci əsrin sonunda mədəni, təhsil və sosial 

sferadakı sürətli dəyişikliklər İR-nın vacibliyini daha da qabartmışdır. Fərqli sahələrdə yaranan bu 

dəyişikliklərə dayanıqlığını və təmin olunmamaq hisslərini artırmışdır. Misal olaraq statistikaya 

görə ABŞ-da işlərin 20 faizi yalnız yüksək təhsilli insanlara ehtiyac yaradır. Buna qarşılıq olaraq 

universitet məzunlarının sayı getdikcə artmaqdadır. Bu insanlar iş axtaran zaman öz 

keyfiyyətlərinə uyğun gəlməyən iş yerlərində işləmələri qənaətlənmə hissini azaldır və bunun 

nəticəsində rentabellitasyon işlərinə pul xərclənir. Azərbaycanda eyni problemlərin daha kəskin 

şəkildə yaşaması İR mövzusunda çoxlu problemləri yaradır. 

d) Qloballaşma. Dünya sürətli dəyişməkdədir və digər ölkələr Amerika bazarına daxil olmaq 

üçun çoxlu əziyyət sərf edirlər. Lakin Amerikalı iş adamları bu dəyişikliklərə uyğunlaşa bilmirlər. 

Bu sahədə, bu bazarda işləməkdən ötrü İR-nın vacib rolu vardır. Bu şöbə işçiləri beynəlxalq 

bazarda işləyə bilmələri üçün təhsilləndirməlidir. 

e) İşçilərin müxtəlifliliyi. Qərb ölkələrində, xüsusilə də ABŞ-da son 30 ildə işçi çeşidi xeyli 

dəyişmişdir. Daha əvvəllər qara dərililərlə ağ dərililər arasında böyük uçurum mövcud idi. İndiki 

zamanda bu problemlərin növləri və mahiyyəti dəyişib. 

f) Balacalaşma və sayının azalması. Son illərdə təşkilatlarda işçi heyyətin azalmağı 

müşahidə olunur. Sayın az olması ilə güclü olma fəlsəfəsi əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb. 

Əvvəllər əllə edilən iş 3 insan tərəfindən edilirdisə, indi bu əmək mexanikləşib və işçi sayı azalıb. 

g) Enpowerment/məsuliyyətləndirmə. Hər hansı bir iş, layihə görülərkən iş öhdəliklərini 

paylaşdırmaq və komanda işi görməklə yerinə yetirilir. 

h) Total keyfiyyətin idarəedilməsi. 1990-cı illərdə yanaşma maraq doğurub. Təşkilatda 

işləyənləri təşkilatın daxili müştərisi hesab edib, onun tələbatlarını da nəzərə almasından iba-

rətdir. 

İnsan resursları və heyyətin idarəedilməsi anlayışları bir-birləri ilə zidd anlayışlar deyil. Onlar 

arasında oxşar cəhətlər də vardır. Bunları aşağıdakı şəkildə göstərə bilərik: 

1. Heyyətin strategiyası İRİ-nin strategiyası kimi təşkilatın strategiyasına əsaslanır 

2. Heyyətin idarəedilməsi və İRİ də işlərin idarəedilməsindən ötrü üst rəhbərlərə həvalə edilir 

3. Hər iki anlayış gəlirin maksimumlaşdırılmasına istiqamətlənib 

4. Heyyətin idarəedilməsinin elədiyi texniki fəaliyyətləri İRİ da yerinə yetirilir 

5. Hər iki anlayış təşkilatla bütövləşmə kimi fəlsəfəyə əsaslanır. 

Araşdırıılan sahə bank sektoru olduğundan bu sahədə olan innovativ istiqamətlər göstərilmə-

yə çalışılsa demək olar ki,İdarəetmədə qısamüddətli, uzunmüddətli və mənəvi motivasiya mexa-
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nizmlərini müəyyən etmək çox vacibdir. Bonus-həvəsləndirmə layihələri qısa müddətli maddi 

motivasiya təşkil edir. Onların mahiyyəti performans bonus sxemlərinin və risk ödəmələrinin 

inteqrasiyasından ibarətdir. Yenilikçi tipli müəssisələrdə fəal şəkildə istifadə olunur, çünki burada 

onlar kadrların peşəkar artımına ciddi yanaşırlar və başqa müəssisəyə qayğı göstərərkən potensial 

rəqib kimi öz çətinliklərinə diqqət yetirməyə hazırdırlar. Onların köməyi ilə yüksək səviyyəli peşə 

bilikləri olan şəxslərin təşəbbüsü ilə müəyyən bir mürəkkəblik səviyyəsi ilə bağlı işi yerinə 

yetirməyə və müəyyən bir risk səviyyəsi ilə xarakterizə etməyə və eyni zamanda yüksək dərəcədə 

gəlir əldə etməyi nəzərdə tutur.[3,120] 

 İşçilərin mükafatlandırılması məqsədilə yüksək texnologiyalı müəssisələr işçilər üçün 

"menyu" imtiyazları yaradıblar: 

- pul ödənişləri 

- ev təsərrüfatlarının dəstəklənməsi formaları, 

- ödənişli tətil, 

- seçmə haqqını işçilərin özlərinə buraxaraq, tibbi xidmət və digər kompleks mexanizmlər. 

Hal-hazırda motivasiya olaraq banklar hansını daha çox prioritet tutduqlarını araşdırsaq 

görərik ki, mənəvi və maddi motivasiya arasında bir çox tərəddüdlər var.  

Araşdırmanın nəticəsində hipotezləri test eləməkdən ötrü və məqsədlərireallaşdımaqdan ötrü 

kəmiyyət metodlarından istifadə edilir. Bu sahədədissertasiyalara və beynəlxalq təcrübələrə 

müdaxilə edilir. Araşdırma anketimdəiki istiqamət üzrə anket tərtib eləmişəm. Birinci istiqamətdə 

(5 sual) hazırlamışam,ikinci istiqamətdə (9 sual) tərtib eləmişəm. Araşdıramnın hipotezlərini 

testeləməkdən ötrü IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23programı ilə 

aparmışam, frekans, faktör analizi, Normality ve Kruskal- Wallis testi,Mann-Whitney U testi, 

KMO testi, Pearson Korelasyon, Regresyon testleri istifadəedilmişdir. Əldə edilən nəticələr 

cədvəlləşdirilir və “Tapıntılar və şərhlər”bölməsində göstərilib. 

Tədqiqatda müəyyən bir əsas kütlə (seqment) müəyyən edilməmişdir. Bunun 

səbəbi, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, xidmət və sənaye sektorlarında hansı kadrşöbələrinin 

olduğu və hansı şirkətlərin işə qəbul prosesində insan resurslarıişçilərinin olduğu bilinmir. Bundan 

əlavə, insan resurslarının idarə edilməsisahəsində işçilərin İR-nin müxtəlif funksiyalarında 

işlədiklərini və bəzilərinin işəqəbul prosesində iştirak etməmələrini nəzərə alaraq, seçmə metodu 

asanlıqlaseçilmiş və tədqiqat nümunəsi iş müsahibələrində iştirak edən insan kadrlarıvəzifəli şəxs 

kimi müəyyən edilmişdir. c&quot; Azərbaycanda insan resursları sosialmedia, sosial qruplar və 

tək-tək (HR işçiləri ilə konfrans və seminarlarda) anket,elektron və əl ilə paylama anketləri 

paylandı və cavablandırılması istəndi. Onlaynsorğu 350 rəy tətbiqi ilə təmin edilir. Sorğu 

nəticəsində 300 sorğu anketi əldəolunsa da, etibarlı sorğuların sayı 250 oldu. 

 
Aparılan sorğudan görsənir ki, 46.6% respondent işindən məmnundur. Qismən razı olanların 

faiz göstəricisi 25.9 % təşkil edir. 
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İşdən çıxma səbəbi kimi motivasiyanın aşağı olması kimi qeyd edənlər razı olanları faiz 

dərəcəsi 34.7%-dir. Qismən razı olanlar isə 37.1% təşkil edir. 

 
Digər bir sualın nəticəsi kimi hansı mühit onlara daha müsbət hesab edilməsi sualına isə ən 

çox fazi dərəcəsi aşağı əmək haqqı və müsbət auralı kollektiv oldu. 

Nəticə 

Gəlinən nəticə ondan ibarətdir ki, iş mühitində maddi motivasiya önəmli olmayıb mənənvi 

motivasiyaya daha çox diqqət vermək lazımdı. Mənəvi motivasiya ilə iş performansını artırmaq 

mümkündür. Korporativ mühit və mədəniyyəti artırmaq məqsədə uyğundur. 
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QLOBALLAŞMA DÖVRÜNDƏ ELEKTRON YANAŞMA RƏQABƏT 

QABILIYYƏTLILIYIN MÜHÜM AMILIDIR 
 

ƏDALƏT MƏHIYƏDDIN OĞLU ƏSƏDOV 
AZƏRBAYCAN KOOPERASIYA UNIVERSITETI, “KOMMERSIYA” KAFEDRASI, I.Ü.F.D., DOSENT 
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XÜLASƏ 

Müasir dövr informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı, cəmiyyət və 

iqtisadiyyata dərin nüfuz etməsi ilə xarakterizə olunur. Hazırda hər hansı bir sahədə normal 

fəaliyyəti İKT-nin tətbiqi olmadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan son dövrlər 

sürətlə inkişaf edən xidmət sahələrində, o cümlədən ticarət proseslərində də informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarından istifadə, artıq qaçılmaz bir prosesə çevrilmişdir. 

Bu gün “elektron ticarət” ifadəsi altında, ilk növbədə əmtəələrin və xidmətlərin qlobal 

informasiya şəbəkəsi vasitəsilə təqdim olunması başa düşülür. Araşdırmalar göstərir ki, “elektron 

biznes” kimi təkcə İnternetdən deyil, istənilən kompyuter şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirilən hər 

bir əməliyyat nəzərdə tutulur və bunun nəticəsində mülkiyyət hüququ və yaxud mallardan və ya 

xidmətlərdən istifadə edilməsi hüququ bir şəxsdən digərinə keçir. Elektron biznes kommersiya 

təşkilatının kompyuter şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirdiyi proses kimi başa düşülür. Müxtəlif 

yanaşmalardan və mahiyyətindən asılı olmayaraq isə, artıq elektron yanaşma, o cümlədən 

elektron ticarət müasir dövrün ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Bu baxımdan da, təqdim 

edilən məqalədə elektron yanaşmanın üstünlükləri izah edilir, elektron ticarətə dair beynəlxalq 

təcrübə nəzərdən keçirilir. 

AÇAR SÖZLƏR: elektron ticarət, qeyri-nəğd ödəniş, rəqabət qabiliyyətlilik 

 

GIRIŞ 

Təcrübədən aydın olur ki, ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraqbütün dünya üzrə 

onlineticarət sahəsində fəallığın artmasımüşahidə olunmuşdur. Kompyuter avadanlığını istehsal 

edən irifirmaların ardınca Şəbəkəyə ənənəvi malları satan tacirlərçıxmağa başladılar. Böyük sayda 

kitab, kompakt-disk vəvideokaset, şərab-çaxır mağazaları meydana çıxdı. Hazırda demək olarki, 

istənilən əmtəəni Şəbəkə vasitəsilə almaqmümkündür. Bu baxımdan elektron ticarət dedikdə bir 

çoxbiznes-proseslərin elektron formada ötürülmə yolu ilətezləşdirilməsi başa düşülür ki, bu 

zaman hər bir mərhələdə veriləninformasiya, kağızların çoxlu sayda surətlərini yaratmadanbirbaşa 

alıcıya çatdırılabilir. Bütün bunlar isə müəssisə və şirkətlərə milyonlarla manat xərclərə qənaət 

etməyə imkan yaradır. Nəzərə alsaq ki, daha az xərclə daha çox gəlir əldə etmək rəqabət 

qabiliyyətlilik üçün olduqca zəruridir, onda elektroin yanaşmanın rəqabət qabiliyyətliliyə müsbət 

təsiri aydın olar[1,s.27-31; 2,s.91-97]. 

“Elektron ticarət” ifadəsi özündə müxtəlif və çoxsaylı texnologiyaları birləşdirir ki, bunlardan 

- EDI (Electronic Data Interchange - məlumatların elektron mübadiləsi), elektron poçt, İnternet, 

İntranet (şirkətdaxili informasiya mübadiləsi), Ekstranet (xarici aləmlə informasiya mübadiləsi) 

göstərilə bilər. Elektron ticarət, əsasən, biznesin İnternet vasitəsilə aparılması kimi xarakterizə 

oluna bilər. Elektron ticarət anlayışı altında təkcə İnternetə istiqamətlənmiş sistemlər deyil, həm 

də digər kommunikasiya mühitindən - BBS, VAN və s. istifadə edən “elektron mağazalar” da 

başa düşülür. Digər tərəfdən, WWW əldə olunan informasiya ilə həyata keçirilən, lakin məlumat 

mübadiləsi üçün faksdan, telefondan və s. istifadə edilən satış proseduraları qismən elektron 

ticarət sinfinə aid oluna bilər. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, WWW elektron ticarətin texnoloji 

bazasını təşkil etməsinə baxmayaraq, bir sıra sistemlərdə digər kommunikasiya imkanlarından da 

istifadə olunur. Məsələn, əmtəənin ölçülərinin dəqiqləşdirilməsi və yaxud sifarişin rəsmiləşdiril-
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məsi üçün satıcıya göndərilən sorğular elektron poçt vasitəsilə də göndərilə bilər. Təbii ki, elekt-

ron informasiya və əmtəə mübadilələri, bütün bunları fiziki olaraq çatdırmaqdan daha ucuz başa 

gəlir [2,s.98-106; 4].  

Elektron formada kompüterdə yaradılan istənilən informasiyanı - məsələn, mətn fayllarını, 

elektron cədvəlləri, məlumat bazasını, şəkilləri, sifarişləri, hesabları, ödənişləri, informasiya 

sorğularını, prays-vərəqləri (prays-list, yəni qiymətlər haqqında məlumatları), multimedia 

göstəricilərini və s. vermək mümkündür. Elektron ticarət üçün lazım olan şərait – heç olmasa 

satıcı sistemində sifarişlərin tam avtomatik işlənilməsinin təmin olunmasıdır. Bunlarsız on-line 

rejimində mülkiyyət hüququnun tam verilməsi əldə oluna bilməz. Məsələn, ABŞ-da bu cür 

əməliyyatlar satışda vergidən azad olunmuşdur. Əgər Amerikanın İnternet vasitəsilə sifarişlər edə 

bilən hər hansı bir Web-şəbəkəsi kuryer vasitəsilə çatdırılan malın nağdı qaydada hesablaşmasını 

həyata keçirirsə, bu zaman malın dəyərinə satışdan vergi əlavə edilməlidir [3; 4].  

TƏDQIQAT METODU 

Tədqiqat zamanı analitik təhlil, induksiya, deduksiya metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqat metodları elektron yanaşmanın üstünlüklərini, səmərəliliyini ifadə etməyə imkan 

yaratmışdır.  

NƏTICƏ 

Elektron yanaşmanın inkişafı nəinki ayrı-ayrı müəssisə və ya şirkətlər, o cümlədən 

ümumilikdə ölkəyə müəyyən üstünlüklər vəd edir. Birinci növbədə dövlət maliyyə axınlarını 

nağdsız və şəffaf etməkdə, həmçinin pulların iqtisadiyyatda tez dövr etməsində və əlavə xərclərin 

azaldılmasında maraqlıdır. Elektron yanaşmanın inkişafı avtomatik idarəetmə sistemlərinin 

yerləşdirildiyi şirkətlərdə xərclərin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Digər tərəfdən isə, qeyri-nəğd 

ödənişlərin artması kağız pulların dövriyyədə olma müddətini artırır ki, bu da son nəticədə 

dövlətlərin pul emissiyası xərclərinə qənaət etməyə imkan verir. Elektron yanaşmanın inkişafı, 

həm də gizli iqtisadiyyatın aradan qaldırılmasına və ya azaldılmasına imkan yaradır ki, bu da 

ümumi iqtisadi tərəqqi baxımından əlverişlidir. Başqa sözlə desək, elektron yanaşma 

müəssisələrin rəqabət qabiliyyətli olmasına dəstək verməklə, həm də dövlət xərclərinin 

azaldılmasına, şəffaflığın təmin olunmasına da kömək edir.  
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DAVAMLI INKIŞAF ŞƏRAITINDƏ NƏQLIYYAT SISTEMINDƏ 

IDARƏETMƏNIN TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI ISTIQAMƏTLƏRI 
 

AQIL MƏHIYƏDDIN OĞLU ƏSƏDOV 
Azərbaycan Universiteti, 

“Maliyyə və iqtisadiyyat” kafedrası, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

a.asadov1976@gmail.com 

BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI 
 

XÜLASƏ 

Davamlı inkişaf konsepsiyasından irəli gələn “yaşıl iqtisadiyyat”, “ekoloji təmiz istehsal” və 

s. kimi ifadələr geniş elmi dövriyyəyə qatılmaqdadır. Müasir dünyamızda ətraf mühitin qorunması 

və atmosfera atılan tullantıların azaldılması qlobal problem kimi diqqəti cəlb edir. 

Məlumdur ki, ümumi çirklənmənin 60-80 faizə qədəri, məhz nəqliyyatın payına düşür. 

Dünyada istehsal olunan neftin 2,3 milyard tonu avtomobil yanacağına gedir. Məlumat üçün qeyd 

edək ki, hər 1 kiloqram yanacağın yanması üçün 15 kiloqram hava lazımdır. 2,3 milyardı 15 

kiloqrama vurub nə qədər hava sərf olunduğunu hesablayanda çox narahatedici bir rəqəm alınır. 

Hazırda dünyada 1 milyarddan çox avtomobil var. Bu avtomobillər ətraf mühitə 1 il ərzində ancaq 

1 milyard tondan çox işlənmiş qaz buraxır ki, bunun da içərisində dəm qazının çəkisi təqribən 650 

milyon tondur. 

Bu baxımdan da “Yaşıl nəqliyyat sistemi”nin formalaşdırılması, nəqliyyatın ətraf mühitə 

zərərli təsirlərinin azaldılması günümüzün reallığından irəli gələn zərurətdir. Bu məqsədlə də 

“Yaşıl nəqliy¬yat sistemi”nin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində 

araşdırmaların aparılması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

“Yaşıl nəqliyyat” termini vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən reallaşdırılan bir sıra layihələrdə 

işlənsə və mahiyyəti qismən izah edilsə də, burada “Yaşıl nəqliyyat sistemi” haqqında müəyyən 

izahların verilməsi zəruri hesab edilir.  

Araşdırmalara görə, bir çox Avropa ölkələrində dayanıqlı və ya davamlı inkişaf edən 

nəqliyyat sistemi dedikdə elə “yaşıl nəqliyyat sistemi” nəzərdə tutulur. Adından da göründüyü 

kimi, “Yaşıl nəqliyyat sistemi” ekoloji məsələlərə daha ciddi önəm verir və bu sistem ətraf mühitə 

təsirləri azaldan istənilən növ hərəkət üsulu və təşkilati forma kimi başa düşülür. 

AÇAR SÖZLƏR: DAVAMLI INKIŞAF, nəqliyyat sistemi, ekoloji təsir 

 

GIRIŞ 

Ümumilikdə “Yaşıl nəqliyyat sistemi” ətraf mühitə ən az təsirləri baxımından elektrik 

nəqliyyatının inkişafını dəstəkləyir. Beynəlxalq təcrübədə, yaşıl nəqliyyat vasitələri standart 

nəqliyyat vasitələri ilə müqayisədə böyük yanacaq səmərəliliyinə malikdirlər ki, bu da 

daşınmaların səmərəli təşkili baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, bu 

nəqliyyat vasitələri ilə yollarda hadisələrin və tıxacların əmələ gəlməsi daha az ehtimallıdır. Yaşıl 

ictimai nəqliyyata elektroqatarlar, tramvaylar və trolleybuslar daxil edilir. Ümumilikdə isə, “Yaşıl 

nəqliyyat sistemi”nin başlıca tələbləri əsas mənbəyi nəqliyyat vasitələri olan mənfi ekoloji 

təsirlərlə bağlıdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, nəqliyyat müasir dövrdə ətraf mühiti çirkləndirmə 

dərəcəsinə görə, birinci yerdədir.  

Aydındır ki, havanın çirklənməsi prosesini gücləndirən amillərdən biri də yanacaqla işləyən 

nəqliyyat vasitələridir. Məsələn, ABŞ-da atmosfer havası nəqliyyat vasitələri hesabına 60%, 

bəzən 90% çirklənir. Müasir nəqliyyatın demək olar ki, bütün növləri (aviasiya, avtomobil, 

dəmiryol, dəniz və çay nəqliyyatı, kənd təsərrüfatı maşınları, traktor və kombaynlar) atmosferi 

çirkləndirir. Avtomobil nəqliyyatı 200-dən çox zəhərli və zərərli maddə ixrac edir. Bir gündə hər 

min ədəd avtomobil mühərrikindən havaya 3,2 t karbon oksidi, 200-400 kq-a qədər digər 
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qazabənzər maddələr buraxılır, avtomobil şosse yolları ətrafında (200 m məsafədə) torpağın 

məhsuldarlığı 2-3 dəfə az olur, atmosferin çirklənməsi, şübhəsiz ki, kosmik fəzaya da öz mənfi 

təsirini göstərir. 

Atmosferə qarışan çirkləndiricilər hava kütlələrinin hərəkəti ilə əraziyə yayılır. Məsələn, 

müəyyən edilmişdir ki, kükürd oksidi havaya daxil olan mənbədən, qısa zamanda hava ilə 6000-

12000 km məsafəyə yayılır. Bütün bunlar, ekoloji problemlərin necə narahatedici olduğunu və 

qlobal bir xarakter daşıdığını göstərir.  

Müasir dünyanın quru ərazisinin hər 1 km
2
-nə 7 avtomobil düşür və bu göstərici Bakıda 

rekord səviyyəyə yüksəlib. Bakı şəhərində olan avtomobillərin sayını, onun ərazisinə bölsək, 

təqribən hər 1 km
2
350 avtomobil düşür. Nəzərə alsaq ki, yollarımız bu avtomobillərin normal 

hərəkəti üçün yetərli deyil, onda ekoloji durumu da təsəvvür etmək çətin olmaz. Avtomobil 

nəqliyyatı ərazini zəbt edir, səs-küy yaranır, atmosfer çirklənir, titrəyiş olur və s. bütün bu neqativ 

hallar, canlı aləmi məhv edir. Digər tərəfdən, ölkəmizdə olan avtomobillərin texniki vəziyyəti də 

qənaətbəxş deyil. Çirklənmənin artmasının səbəblərindən biri də tıxaclardır, çünki tıxacın 

yaranması avtomobillərin boş işləmə rejimini artırır. Əlavə enerjinin yaranması isə böyük ekoloji 

problem deməkdir. Eyni zamanda bu, həm də təbii resursların israf olunmasına gətirib çıxarır. 

Azərbaycanda 2018-ci ildə nəqliyyat vasitələrindən atmosferə atılan qazların miqdarı 1 milyon 

tondan çox olub. Bütün bunları aparılan müşahidələr və hesablamalar da təsdiq edir.  

Müşahidələr göstərir ki, Bakı şəhərinin əsas küçə və prospektləri ilə gündəlik hərəkət edən 

avtomobillərin sayı aşağıdakı kimidir: 

Bakı şəhərinin əsas küçə və prospektləri ilə gündəlik hərəkət edən avtomobillərin sayı 
Cədvəl 1. 

Küçə və prospektlər Nəqliyyat vasitələrinin sayı, ədəd 

Heydər Əliyev pr. şəhər istiqaməti 91217 

Heydər Əliyev pr. Koroğlu m. istiqaməti 90142 

Bakı-Sumqayıt  85617 

Sumqayıt – Bakı 85348 

Neftçilər pr. - Nobel pr. 82112 

Nobel pr.-Neftçilər Azneft istiqaməti 61845 

Babək pr. şəhər istiqaməti 80413 

Babək pr. X/dostluğu m. istiqaməti 81175 

Z.Bünyadov pr. Koroğlu m.- 20 yanvar dairəsi 80216 

Z.Bünyadov pr. 20 yanvar dairəsi - Koroğlu m.  81814 

Üzeyir Hacıbəyov pr. 61796 

Yusif Səfərov küçəsi H.Əliyev pr. istiqaməti 71132 

Tbilisi pr. 20 yanvar istiqaməti 54618 

Tbilisi pr. şəhər istiqaməti 50214 

Cəmi: 1 057 659 

 Mənbə: Cədvəl müşahidə əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Nəzərə alsaq ki, Bakı şəhərinin ümumi yol örtüyü, təqribən 2240 km təşkil edir, onda 1 km 

yola düşən nəqliyyat vasitələrinin sayını aşağıdakı kimi hesablaya bilərik: 

N1km = 1 057 659 : 2240 = 472,2 = 473 avt./km (1) 

Göründüyü kimi, Bakı şəhərində 1 km yola, təqribən 473 avtomobil düşür ki, bu da ekoloji 

baxımdan olduqca zərərlidir. Nəzərə alsaq ki, bir avtomobil, orta hesabla hər il 4,0 ton oksigen 

udur, 800 kq zərərli qaz, 40 kq azot oksidi, 200 kq müxtəlif karbohidrogenlər buraxır, eləcə də 1 

litr yanacağn tam yanması üçün 15 kq oksigen tələb olunur, onda avtonəqliyyat vasitələrinin 

ekoloji zərərlərini hesablamaq olar. Eyni zamanda, bu hesablamaları həm ümumilikdə ölkə üzrə, 

həm də ayrı-ayrı şəhər və regionlar üzrə də hesablamaq mümkündür.  

Göründüyü kimi, benzin və ya dizel yanacağı ilə işləyən bir avtomobil mühərikinin illik 

ümumi ekoloji zərərlərini 1040 kq, gündəlik 2,8 kq qəbul etsək, yalnız yuxarıda adı çəkilən keçə 

və prospektlər üzrə ekoloji mənzərə aşağıdakı kimi olacaqdır: 
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Bakı şəhərinin əsas küçə və prospektləri ilə gündəlik hərəkət edən avtomobillərdən ətraf mühitə 

atılan zərərli tullantılar 
Cədvəl 2. 

 

Küçə və prospektlər 

Nəqliyyat vasitələrinin 

sayı, ədəd 

Nəqliyyat vasitələrindən ətraf 

mühitə zərərli tullantılar, ton 

Heydər Əliyev pr. şəhər istiqaməti 91217 255,4  

Heydər Əliyev pr. Koroğlu m. istiqaməti 90142 252,4 

Bakı-Sumqayıt  85617 239,7 

Sumqayıt – Bakı 85348 239,0 

Neftçilər pr. - Nobel pr. 82112 230,0 

Nobel pr.-Neftçilər Azneft istiqaməti 61845 173,2 

Babək pr. şəhər istiqaməti 80413 225,2 

Babək pr. X/dostluğu m. istiqaməti 81175 227,3 

Z.Bünyadov pr. 20 yanvar istiqaməti 80216 224,6 

Z.Bünyadov pr. Koroğlu m. istiqaməti  81814 229,1 

Üzeyir Hacıbəyov pr. 61796 173,0 

Y.Səfərov küçəsi H.Əliyev pr. istiqaməti 71132 199,2 

Tbilisi pr. 20 yanvar istiqaməti 54618 152,9 

Tbilisi pr. şəhər istiqaməti 50214 140,6 

Cəmi: 1 057 659 2961,0 

 Mənbə: Cədvəl müəllifin hesablamaları əsasında tərtib edilmişdir. 

Hesablamalar göstərir ki, Bakı şəhərinin yalnız adıçəkilən küçə və prospektlərində atmosferə 

atılan zərərlərin həcmi olduqca narahatedici səviyyədədir. Bu səbəblərdən də Bakı şəhərində 

nəqliyyatın idarə olunmasındakı mövcud problemlər ciddi narahatlıq doğurur, hansı ki, bu, ilk 

növbədə, ekoloji problemdir, ikincisi isə, sosial-iqtisadi problemlər yaradır. Bütün dünyada 

dayanıqlı nəqliyyatla bağlı layihələr həyata keçirilir. Hətta Azərbaycandan uzaqda olan, inkişafına 

görə ölkəmizdən geridə qalan ölkələr belə, dayanıqlı, ekoloji təmiz, yaşıl nəqliyyatla bağlı maraqlı 

layihələr həyata keçirirlər. Azərbaycan Respublikasında da bu istiqamətdə gözəl təşəbbüslər olur, 

çoxsaylı layihə və tədbirlər həyata keçirilir, amma bunlar düzgün əlaqələndirilmədiyi, vahid 

mərkəzdə birləşdirilmədiyindən bir çox hallarda gözlənilən səmərə əldə edilmir. 

Son illər şəhərlərdə avtomobillərin artması, ətraf mühitə buraxılan zəhərli maddələrin 

miqdarını da artırmaqdadır ki, nəticədə şəhərlər böyüdükcə nəqliyyat problemi də daha kəskin hal 

alır. Bəzi şəhərlərdə avtomobillərin buraxdıgı qazlar hava çirkləndirən qazların 68-80%- ni təşkil 

edir. Əvvəllər, avtomobillərin sayı az olduğuna ğörə bu, ətraf mühit üçün o qədər də qorxulu 

sayılmırdı və buna ciddi əhəmiyyət verilmirdi. Hazırda isə dünyada avtomobil mühərriklərində 

hər il 2 milyard tondan çox neft yanacağı işlədilir və bu zaman faydalı iş əmsalı, orta hesabla 23% 

təşkil edir, qalan 77% isə ətraf mühitə mənfi təsirlər yaradır. Sadə bir hesablama aparaq, orta 

hesabla ildə 15.000 km yol gedən minik maşını 4350 kq oksigen işlədir. Eyni zamanda o, 

atmosferə 3250 kq CO2, 350 kq CO və 93 kq başqa zərərli qazlar buraxaraq havanı zəhərləyir, 

eləcə də avtomobil 100 km yol getdikdə bir nəfərin bir ildə udduğu qədər oksigen işlədir. 

Araşdırmalar göstərir ki, avtomobillərin atmosferə buraxdıgı zərərli qazların konsentrasiyası, 

yalnız mühərrikin tipindən deyil, həm də avtomobillərin texniki vəziyyətindən, onlara edilən 

xidmətdən, qidalanma və yanma sisteminin vaxtlı-vaxtında təmirindən və yolun xarakterindən 

asılıdır. Benzinlə işləyən mühərrikin, yalnız karbyuratorunun lazımı səviyyədə tənzimlənməməsi 

nəticəsində havaya buraxılan zərərli qazların miqdarı 4-5 dəfə artır. Eyni zamanda, avtomobillər 

atmosfer havasını yalnız işlənmiş qazların toksik komponentləri ilə deyil, həm də yanacağın 

buxarı və təkərlərin tozu ilə cirkləndirir. Nəzərə alsaq ki, hər bir avtomobil atmosferə ildə 10 kq 

rezin tozu buraxır, onda ölkəmizdə 2014-cü il üçün bunun 1,14 mln.*10 kq =11,4 min ton 

olduğunu görərik. Hansı ki, bu yalnız rezin tozunun həcmidir və canlı orqanizm üçün olduqca 

təhlükəlidir. 

TƏDQIQAT METODU 

Tədqiqat zamanı müşahidəetmə, təsviretmə, analiz, sintez, induksiya, deduksiya, müqayisəli 

təhlil, nəzəri (əqli) modelləşdirmə kimi elmi-tədqiqat metodlarından istifadə edilmişdir.  
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NƏTICƏ 

Müşahidələr göstərir ki, mənfi nəticələrin iki başlıca səbəbi vardır ki, bu da hərəkətin inten-

sivliyi və hərəkət rejimidir, hansı ki, bunun da hər ikisi küçə-yol şəbəkəsinin (KYŞ) buraxıcılıq 

qabiliyyəti ilə sıx bağlıdır. Daha doğrusu, KYŞ-nin vəziyyəti buraxıcılıq qabiliyyəti hərəkətinin-

tensivliyi və  
 

Sxem 1. Küçə-yol şəbəkəsinin yüklənmə səviyyəsinə təsir edən amillər 

 

 

Mənbə:Sxem müşahidə və araşdırmalar əsasında müəllif tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. 

 

hərəkət rejimi ilə uzlaşdırılmalıdır. Ümumilikdə isə, müşahidələrə əsasən KYŞ-nin yüklənməsinə 

təsir edən amilləri sxematik olaraq (Sxem 1.) yuxarıdakı kimi göstərə bilərik. 

Sxem 1-dən göründüyü kimi, KYŞ-nin buraxıcılıq qabiliyyəti yol hərəkətinin təşkili, yol 

şəbəkəsinin planlaşdırılması, küçə və yolların quruluşu ilə formalaşır. Təbii ki, hərəkət tələbləri, 

daşınma tələbatı və s. məsələlər də şəbəkəninyüklənməsinə təsirsiz deyildir. Eyni zamanda, KYŞ-

nin yüklənməsinə qarşı da müəyyən tədbirlərin görülməsi zəruridir. Belə ki, buraxıcılıq 

qabiliyyətinin optimallaşdırılması, rayonlararası daşımaların azaldılması, şəxsi nəqliyyat 

vasitələrindən istifadənin məhdudlaşdırılması,parklaşmanın daha səmərəli təşkili və s.məsələlər 

KYŞ-nin yüklənmə səviyyəsini azaltmağa, buraxıcılıq qabiliyyətini yüksəltməyə və mövcud 

imkanlardan daha optimal istifadəyə imkan verər. Bu isə, öz növbəsində xidmətlərin səmərəli 

təşkili baxımından çox vacibdir. Bütün qeyd edilənləri nəzərə alaraq, xidmətlərin səmərəli təşkili 

və ekoloji zərərlərin azaldılması baxımından KYŞ-nin yüklənmə səviyyəsinin azaldılmasının 

aşağıdakı sxemi (Sxem 2.) təklif edilir. 
Aydındır ki, nəqliyyat problemini təkcə infrastrukturu yaxşılaşdırmaqla həll etmək mümkün 

deyil. Ona görə də, məsələlərə kompleks yanaşılması daha düzgün olardı. Nəqliyyat vasitələrinin 
düzgün bölünməsi, onların arasında əlaqənin təmin olunması, təbii ki, müvafiq mərkəzi icra 
orqanının fəaliyyətinə aiddir. Amma, nəqliyyatın elə növləri var ki, cəmiyyətin ehtiyaclarının 
ödənilməsində iştirak etsə də, sağlamlıq üçün çox ağır təsirlər yaradır. Bu gün səs-küyün yaratdığı 
ekoloji problem ən ağrılı və insanlara psixoloji təsir edən məsələlərdən biri kimi insanların 

Yol hərəkətinin təşkili Yol şəbəkəsinin planlaşdırılması Küçə və yolların  quruluşu 

Küçə-yol şəbəkəsinin buraxıcılıq qabiliyyəti 

Küçə-yol şəbəkəsinin 

yüklənmə səviyyəsi 

Daşınma tələbatının səviyyəsi Küçə-yol şəbəkələri üzrə hərəkət 

tələbləri 

İqtisadiyyatın vəziyyəti Avtomobilləşmə 

səviyyəsi 

Əhalinin paylanma 

xarakteri  
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psixikasında, əsəb sistemində çox ciddi problemlər əmələ gətirir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, 
nəqliyyat sisteminin, xüsusilə avtomobil nəqliyyatının ətraf mühitə ciddi təsirlərindən biri də səs-
küy ilə əlaqədardır. Müşahidələrdən aydın olur ki, iri şəhərlərin saatda 2-3 min nəqliyyat 
vasitəsinin hərəkət etdiyi küçə və prospektlərində səsin səviyyəsi 90-95 db-dən yüksəkdir. Hansı 
ki, bu, hərəkət intensivliyindən, sürətdən və nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətindən asılıdır. 
Ümumilikdə isə, hərəkət intensivliyi yüksək olan küçələrdə səs-küyün səviyyəsinin 67,4-76,8 db, 
digər küçələrdə isə 10-15 db az olması normal qəbul edilir. Onu da qeyd edək ki, son illər 
avtomobillərin səs-küy yaratma səviyyəsi 12-14 db artmışdır ki, bu da, məhz yuxarıda qeyd edilən 
səbəblərdən qaynaqlanır. 

 

Sxem 2. Küçə-yol şəbəkələrinin yüklənmə səviyyəsinin aşağı salınması istiqamətləri 

 
Mənbə: Sxem müəllif tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. 

 

Tibbi hesablamalara görə insanın yaşından asılı olaraq, səsin yol verilən norması 10-25 db 

arasındadır və əksəriyyət üçün bu göstərici 12 db-i aşmır. Yüksək səs, xüsusilə də bu 70 db-i 

aşdıqda insanlarda ciddi psixoloji gərginlik yaradaraq, çoxsaylı problemlərə gətirib çıxarır. Hansı 

ki, buraya eşitmə qabiliyyətinin zəifləməsi, baş gicəllənməsi, baş ağrıları, ümumi yorğunluq və s. 

aid edilə bilər. Digər tərəfdən, səs-küyün yüksək həddi insan ömrünü də azaldır. Belə ki, Avstriya 

alimlərinin araşdırmalarına görə yüksək səs insan ömrünü 8-12 il azalda bilər. Ona görə ki, 

həddindən artıq səs-küy sinir pozğunluğu, ruhi depressiya, vegetativ nevroz, xora xəstəliyi, 

endokrin çatışmazlıq, ürək-damar xəstəlikləri və s. səbəb olur. Araşdırmalardan aydın olur ki, 

ekoloji amillərin təsirindən yaranan xəstəliklərin 50%-i atmosfer havasının çirklənməsindən 

törənir.  
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Beynəlxalq təcrübədən də aydın olur ki, hətta elektrik enerjisinin çatışmadığı ölkələrdə belə, 
elektrik nəqliyyatından istifadəyə daha çox üstünlük verilir. Hansı ki, belə dövlətlər elektrik 
enerjisini qonşu dövlətlərdən idxal edərək nəqliyyat xidmətlərinin təşkilinə sərf edirlər. Əfsuslar 
olsun ki, Azərbaycan Respublikasının enerji ehtiyyatları, konkret olaraq elektrik enerjisi ilə 
təminatı bir çox dövlətlərdən yüksək olduğu halda respublikamızda yerüstü elektrik nəqliyyatı 
(tramvay, trolleybus, metrobus) yox dərəcəsindədir. Elektrik enerjisinin daha ucuz başa gəlməsini 
və elektrik nəqliyyatının iqtisadi və ekoloji baxımdan sərfəli olmasını nəzərə alsaq, bu nəqliyyat 
növünün ölkəmizdəki mövcud vəziyyətinə ancaq təəssüflənmək olar.  

Beləliklə, ölkəmizdə ətraf mühit üçün minimum zərərli olan “Yaşıl nəqliyyat sistemi”nin for-
malaşdırılması və inkişafı istiqamətində aparılan araşdırmalardan belə nəticəyə gəlinir ki, avtomo-
bil nəqliyyatı insanların və sənayenin normal fəaliyyətinin təşkili, davamlı inkişafının təmini üçün 
nə qədər zəruridirsə, canlı aləm, ətraf mühit üçün də o qədər zərərlidir. Ona görə də, tədqiqat 
işində də qeyd olunduğu kimi, nəqliyyat, ətraf mühit və insanların sağlamlığı məsələlərinə 
kompleks şəkildə yanaşılması daha məqsədəuyğundur və davamlı inkişaf tələbləri ilə yaxından 
uzlaşır. Qeyd olunanlara, eləcə də araşdırmaların nəticələrinə əsaslanaraq davamlı inkişaf 
şəraitində “Yaşıl nəqliyyat sistemi”nin inkişaf planını sxematik olaraq (Sxem 3.) göstərə bilərik. 

 
Sxem 3. Davamlı inkişaf şəraitində “Yaşıl nəqliyyat” sisteminin inkişaf planı 

 
Mənbə: Sxem araşdırmalar əsasında müəllif tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. 

Davamlı inkişaf şəraitində “Yaşıl nəqliyyat” sisteminin inkişaf planı 

Nəqliyyat, ətraf mühit və sağlamlıq üzrə kompleks tədbirlər planının hazırlanması 
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keçirilən texniki siyasətin 
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Ərazi planlaşdırmaları ilə 

nəqliyyat sisteminin 

davamlı inkişaf prinsip-

lərinin uzlaşdırılması 

Şəxsi yüngül minik avto-

mobillərinə alternativ kimi 

şəhər ictimai nəqliyyat 

sisteminin sürətli inkişafı 

Şəxsi yüngül minik avto-

mobillərindən istifadənin 

məhdudlaşdırılması 

Motorsuz nəqliyyat növ-

lərinin (elektrik nəqliyyatı) 

inkişafı 

Nəqliyyatın ətraf mühitə 

təsirinin monitorinq 

üsullarının təkmilləşdi-

rilməsi 

 

 

İstismar edilən və alınan 

avtonəqliyyat vasitələrinin 

ekoloji təhlükəsizlik səviy-

yəsinin yüksəldilməsi 

Avtomobil parkının struk-

turunun ekoloji tələblər üzrə 

optimallaşdırılması və 

yeniləşdirilməsinin 

stimullaşdırılması 

Yanacağın keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi 

Nəqliyyatda alternativ enerji 

mənbələrindən istifadənin 

genişləndirilməsi 

Nəqliyyat infrastrukturunun 

təhlükəsizlik səviyyəsinin 

yüksəldilməsi 

Əhalinin nəqliyyatla dav-

ranışında ekoloji həmrəy-

liyin formalaşdırılması 

Nəqliyyatın davamlı 

inkişafı siyasətinin həyata 

keçirilməsində qabaqcıl 

təcrübənin tətbiqi 
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Müvafiq maarifləndirici 

reklam roliklərinin 

hazırlanması 

Sürücülərin uyğun kurs 

və ya treninqlərdə eko-

loji maarifləndirilməsi 

KİV və televiziyaların 

cəlb edilməsi ilə əhalinin 

maarfiləndirilməsi 
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MÜƏSSİSƏLƏRDƏ BEYNƏLXALQ FRANÇAYZİNQ SİSTEMİNİN 

TƏŞKİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSI 
 

GÜLNAR ƏHƏDOVA 
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

Biznes idarəçiliyi/ Menecment 

gulnaraahmedova1995@mail.ru 

BAKI, AZƏRBAYCAN 
 
Xülasə Sahibkarlığın inkişafı iqtisadiyyatın vacib elementidir və bu vəziyyət olmadıqda 

dövlət sabit inkişaf edə bilməz. Françayzinq, kiçik və böyük müəssisələrin qarşılıqlı əlaqəsi 
nəticəsində, təcrübəsiz bir iş adamına bir işin təşkili prosesini çox asanlaşdırmaq üçün bir fürsət 
verir və uzun müddətə işini istiqamətləndirməyə imkan verir. Françayzinq anlayışının Azərbaycan 
bazarı üçün nisbətən yeni olmasına baxmayaraq, ölkəmiz françayzerlər üçün həmişə böyük maraq 
doğurub. Azərbaycana olan bu marağı son illərdə müşahidə olunan sabit iqtisadi artımla 
əsaslandırmaq olar. Öz növbəsində, hər il françayzinq sistemi ilə maraqlanan yerli sahibkarların 
sayı sürətlə artır. Bu baxımdan, məqalədə Azərbaycan müəssisələrində beynəlxalq 
françayzinqnümunələrindən istifadənin səmərəliliyindən bəhs ediləcəkdir.  

Açar sözlər: beynəlxalq françayzinq, fast-food, McDonald's, KFC, Papa John's 

 

GIRIŞ 
Son bir neçəildəAzərbaycanbazarıfrançayzerlər üçün böyükmaraq doğurur. Bu, 

ölkəmizdəinvestorlarıcəlbedən sabit iqtisadi artımın müşahidə olunması ilə izah ediləbilər. 
Həmçinin, Azərbaycanda da öz növbəsində dünya markalarının adlarından 
istifadəetməkistəyənsahibkarların sayı artır, bu da bu sahədəelmitədqiqatların aparılmasını 
zəruriedir. FrançayzinqinAzərbaycaniqtisadiyyatında uğurla həyatakeçirilməsininvacib elementi 
françayzinqinmahiyyəti, onun üstünlüklərivəçatışmazlıqları, çeşidlərihaqqında iş adamlarının tam 
və aydın bilikləridir. Françayzinqbiznesinin inkişafında dünya təcrübəsinivə onun 
Azərbaycandatətbiqiniöyrənməkaşağıdakı kimi müsbətamillərəsəbəbolacaq: 

 Milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatınainteqrasiyası; 

 Əhalininsahibkarlığameylliliyinin artırılması; 

 Bazarrəqabətinin artması; 

 Məşğulluğun artması. 
Françayzinq, öz təkrarlanan işinin elementlərini inkişaf etdirmiş, uğurla tətbiqedənvə satan 

bir françayzerşirkətindənvəfrançayzerdənticarət markası və iş metodlarındanistifadəetmək-hüqu-
qu əldəedən bir çoxşirkətvə ya fərdisahibkardanibarət bir iş sistemidir. 

Françayzinqincəlbediciliyi, françayzinqmünasibətlərindəhər iki iştirakçı üçün mübahisəsiz 
üstünlüklərəmalikdir. Kiçikmüəssisələrvəfərdisahibkarlar üçün tanınmış firma vəşirkətlər üçün 
sabit qazanclı bir iş təminedir - bazarmövqelərinigenişləndirməkvəgücləndirmək imkanı. Bu, 
Avropa vəAmerikadafrançayzinqin geniş yayılmasını izah etməlidir. Bir çoxmüəssisə üçün fran-
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çayzinq, o cümlədənbizneslərinifrançayzinq yolu ilə inkişaf etdirməyə qərar verən bəzi 
Azərbaycan şirkətləri üçün biznesdə uğurlar simvolu oldu. 

TƏDQIQAT METODU 
Françayzinqin böyüməsini stimullaşdıran əsasamillərdən biri də ənənəvi istehsalın payının 

azalması və xidmət sahələri tərəfindən bu həddən artıq çox olmasıdır. Françayzinq xüsusilə iaşə 
sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün əlverişlidir, buna görə də biznes françayzinq 
dövrümüzdə böyük populyarlıq qazanır. Bazar şəraitinə uyğunlaşmağı nəzərdə tutur. Tam bir 
biznes konsepsiyasının köçürülməsi françayzinqin sahibkarlıq fəaliyyətinə girişini asanlaşdırır, 
buna görə bu növ françayzinq müəssisənin demək olar ki, bütün sahələrini tənzimləyir. Bundan 
əlavə, biznes françayzinqindən istifadə edərkən, françayzer sonda fərdi franşizanın fəaliyyətinə və 
ya bütün sistemin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərə bilməyən müxtəlif françayzi üstünlükləri təklif 
edir. 

Azərbaycanda françayzinqin yayılması ölkənin heç bir xüsusiyyəti ilə əlaqəli deyil, bu sahədə 
yalnız ümumi əhali arasında deyil, mütəxəssislər və sahibkarlar arasında hədsiz məhdud biliklərlə 
izah olunur. Françayzinq sistemlərinin (françayzerlərin) təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərə bilən və 
bu sistemlərdə franşiza kimi işləyəbiləcək sahibkarların hazırlığı zəifdir. Azərbaycanda 
françayzinqin inkişafı dövlət səviyyəsində lazımi dəstəyi tapmır. 

Bu baxımdan müəssisələrdə françayzinqinin tətbiqi vasitələri və təkmilləşdirilməsi yollarının 
öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir. 

Tədqiqatın predmet və obyekti. Tədqiqat işinin obyekti Azərbaycan müəssisələr, predmeti 
isə müəssisələrdə françayzinqin tətbiqi vasitələri təşkil edir. 

Tədqiqatın əsas məqsədi və vəzifələri. Tədqiqatın müəssisələrdə françayzinqinin tətbiqi 
vasitələrivətəkmilləşdirilməsiyollarını müəyyən etməkdir. 

Qarşıya qoyulmuş məqsədin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı vəzifələr nəzərdə tutulur: 
 Müəssisələrdə françayzinqin mahiyyəti, tətbiqi üsullarını tədqiq etmək; 
 Müəssisələrdə françayzinqin iqtisadi mahiyyəti və onun hüquqi təşkilini müəyyənləşdirmək; 
 Müəssisələrdə françayzinqdən səmərəli istifadə metodlarını öyrənmək; 
 Azərbaycan müəssisələrində beynəlxalq françayzinqnümunələrindən istifadənin səmərəliliyi-

ni araşdırmaq; 
 Azərbaycanda françayzinqin inkişafına mane olan problemlərin təhlili və həlli üsullarını təd-

qiq etmək; 
 Müəssisələrdə françayzinqinsəmərililiyininqiymətləndirilməsinin konseptual əsaslarını mü-

əyyən etmək; 
 Beynəlxalq miqyasda turizm sektorunda françayzinqinsəmərəliliyininqiymətləndirilməsi üsul-

larını araşdırmaq; 
 Françayzinq işinin aparılmasında dövlət dəstəyinin istiqamətləri və əhəmiyyətini öyrənmək; 
 Müəssisələrdə françayzinq işinin səmərəliliyinin artırılması yollarını göstərmək. 

Tədqiqatın informasiya bazası və işlənməsi metodları. Françayzinqin aktuallığı və onun 
inkişafındakı problemlərin çoxölçülü olması müxtəlif ölkələrin alim və elmi tədqiqatçılarının 
marağına səbəb oldu. Dissertasiya tədqiqatı zamanı professional ədəbiyyat, müxtəlif qəzet, jurnal 
və media vasitəsi araşdırılıb təhlil edildi, onların köməyi ilə françayzinqin mahiyyəti və 
məzmunu, habelə ölkə iqtisadiyyatı üçün faydaları aşkarlandı. 

Tədqiqat apararkən və dissertasiya materialları hazırlayarkən fərdi tədqiqat obyektlərini mü-
əyyənləşdirmək üçün analiz metodu, nəticələr çıxarmaq üçün sintez metodu, iqtisadi və statistik 
analiz metodlarının məcmusu; empirik tədqiqat metodları, xüsusən yerli və xarici təcrübəni mü-
qayisə etməyə imkan verən müqayisəli analiz metodu kimi ümumi metodlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, françayzinqin əsas terminologiyası onun 
mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri açılmış, Azərbaycanda françayzinqin inkişafına mane olan əsas 
problemlər müəyyən edilmiş, Azərbaycan iqtisadiyyatında françayzinqin daha effektiv həyata 
keçirilməsi üçün təklif olunan tövsiyələr və problemlərin həlli göstərilmiş,  
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Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 
yazılarkən əldə olunan nəticələr həm kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün proqram 
hazırlayarkən, həm də françayzinq üçün qanunvericilik və tənzimləmə bazasının inkişafında 
tətbiq oluna bilər.  

MÜƏSSİSƏLƏRDƏ BEYNƏLXALQ FRANÇAYZİNQ SİSTEMİNİN  

TƏŞKİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSI 

 Azərbaycan müəssisələrində beynəlxalq françayzinq nümunələrindən istifadənin səmə-

rəliliyi 
Azərbaycanda françayzinqin inkişafı ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafının əsas 

vəzifələrindən biridir. 
Azərbaycan Françayzinq Assosiasiyası 2007-ci ilin fevralında qeydiyyata alınıb. 
AFA Azərbaycanda françayzinqipopulyarlaşdıracaq, üzvləri arasında etik iş davranış 

standartlarını quracaq və təsdiqləyəcək, Azərbaycanda françayzinq sistemləri haqqında lazımi 
məlumatları toplayıb emal edəcək, françayzinq məsələlərinə xüsusi yönəlmiş təhsil proqramlarını, 
seminarları və sərgiləri əlaqələndirəcək və təklif edəcək, françayzinqi uğurlu kimi təşviq edəcək 
marketinq və biznes aparmaq anlayışları, dövlət qurumları ilə françayzinq və onun tətbiqi ilə 
əlaqəsini və dialoqunu təmin etmək, üzvlərim arasında təcrübə və təcrübə mübadiləsi üçün bir 
forum rolunu oynamağı, beynəlxalq aləmdə əlaqəli təşkilatlarla əlaqələrin qurulmasını və davam 
etdirilməsini, distribyutorları, pərakəndə ticarətini və ümumilikdə xidmətlər göstərməsini təmsil 
edən sənaye və ticarət təşkilatları ilə əlaqələri inkişaf etdirmək və davam etdirmək, qəbul etmək 
beynəlxalq françayzinq ticarət və investisiya missiyaları və onlara Azərbaycanın potensialı ilə 
tanış olmaq üçün kömək edir. [36] 

Assosiasiya, həmçinin françayzinq sahəsindəki hüquqi təşəbbüsləri dəstəkləmək və 
franchayzinqə dəstək olmaq üçün hökumət proqramlarını həyata keçirmək niyyətindədir. 
Assosiasiya beynəlxalq françayzinq etik kodeksinin müddəalarına riayət edir. 

AFA, bu sənayedə işləyən insanlarla tanış olmaq üçün franchayzing haqqında məlumat əldə 
edəcəkdir. Assosiasiya, həmçinin ilkin tədqiqatların aparılmasına, şirkətin strukturunun 
formalaşdırılmasına, hüquqi məsələlərin aydınlaşdırılmasına, bazar araşdırmalarınınaparılmasına 
və franşizanınmaliyyələşdirilməsinə kömək edəcəkdir. Beynəlxalq françayzinq sahəsindəki 
mühüm hadisələr haqqında da məlumat verəcəkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, françayzinq, Azərbaycan bazarına ən uyğun olan marketinq və 
malların və xidmətlərin paylanmasının unikal bir sistemidir. Françayzinqfrançayzer 
(müvəffəqiyyətli bir şirkət) və françayzi (müstəqil sahibkar və ya şirkət) arasında tərəfdaşlıq 
münasibətlərinin qurulmasından başlayır. 

Bu tərəfdaşlığın məqsədi sahibkarlara bir işə etibarlı və ağıllı bir şəkildə investisiya 
yatırmaqda kömək etməkdir. Françayzer üçün üstünlüklər odur ki, françayzinq biznesinizi 
genişləndirməyin ən təsirli yoludur. Franşiza üçün faydalar tərəfdaşların nüfuzları, təcrübələri və 
uğurlarıdır. Birlikdə işləyən franchisor və franchisee, uğurlar kopyalama və səhvlərdən 
qaçınmaqla bir işə sərmayə qoyur və qazanc əldə edir. 

Azərbaycanda françayzinq şirkətləri yaratmaq üçün ilk növbədə xidmətlərinin səmərəliliyini 
təhlil etmək lazımdır. 

Hal-hazırda Azərbaycanda françayzinq şirkəti kimi neçə şirkətin fəaliyyət göstərdiyini 
müəyyənləşdirmək çətindir. Bəzi şirkətlər böyük şirkətlərin distribyutoru və dileri kimi çıxış 
edirlər. Bu cür şirkətlərin fəaliyyətini tənzimləyəcək bir quruluş yoxdur. [38] 

Azərbaycan müəssisələrində beynəlxalq françayzinqnümunələrindən istifadənin 
səmərəliliyinimüəyyənləşdirmək məqsədilə ictimai iaşə (qidalanma) sferasına nəzər salmağı 
məqsədəuyğun hesab etdim.  

İctimai iaşə (qidalanma) hazır məhsul istehsalı, onların satışı və müştəri xidmətləri ilə məşğul 
olan müxtəlif müəssisələri birləşdirən bir sahədir. İctimai iaşə müəssisələrinin əsas vəzifələri 
aşağıdakılardır: 
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• İstehlakçı tələbatını ödəmək; 
• İstehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması; 
• Göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması. 
Bütün iaşə müəssisələri 2 qrupa bölünür: özəl və dövlət. Birinci müəssisələr qrupuna daxildir: 

kafe, restoran, pizza, qənnadı sexləri, qəhvə evləri və s. Dövlət iaşə müəssisələrinə aşağıdakılar 
daxildir: uşaq bağçalarında, məktəblərdə, hərbi müəssisələrdə, xəstəxanalarda, qocalar evlərində 
bufet və yeməkxanalar. 

Hal hazırda Azərbaycanın iaşə bazarı yeni inkişaf mərhələsindədir. Fərdi iaşə bazarını 
xarakterizə edərkən iki amilə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır: birincisi, qeyd etmək lazımdır ki, 
fastfood hər il getdikcə daha çox populyarlaşır və ikincisi, yeni beynəlxalq franşizaların açılması 
yerli bazarda rəqabətin artmasına səbəb olur. Lakin bu rəqabət öz müsbət nəticələrini verir: 
ictimai iaşə müəssisələri öz istehlakçıları üçün ən əlverişli şərait yaratmağa, istehsal olunan 
məhsul və xidmətlərin keyfiyyətini artırmağa və dəyişikliklərə və bazar ehtiyaclarına çevik cavab 
verməyə çalışırlar. 

Azərbaycanda iaşə bazarının daha dəqiq öyrənilməsi üçün 2014-2018-ci illərin aşağıdakı 
statistikasını nəzərdən keçiririk. 

 
Cədvəl 2.1. İctimai iaşə dövriyyəsinin dinamikası 

İllər İaşə dövriyyəsi, 

milyon manat 

İaşə dövriyyəsinin 

fiziki həcm indeksləri, 

əvvəlki ilə nisbətən, 

faizlə 

Əhalinin hər 

nəfərinə düşən iaşə 

dövriyyəsi, manatla 

2014 956,0 118,2 101,5 

2015 1 111,2 114,0 116,6 

2016 1 215,4 100,1 126,1 

2017 1 401,8 103,4 144,0 

2018 1 533,3 106,8 156,1 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/menu/13/ saytının məlumatı əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 
Cədvəl 2.1.-də göstərildiyi kimi, 2017-ci ildə Azərbaycanda əhaliyə göstərilən dövlət 

xidmətlərinin həcmi 1 milyard 401 milyon 8 min manat təşkil etmişdir. 2018-ci ildə bu göstərici 1 
milyard 533 milyon 3 min manata bərabər olub ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 9.3% çoxdur. 2018-
ci il üçün ümumi iaşə xidmətlərindən 98,71 faizi özəl sektorda, 1.28 faizi dövlət sektorundadır. 

 
Şəkil 2.2. Yemək xidmətləri göstərən obyektlərin sayı 

 

 
 
Mənbə: https://www.stat.gov.az/menu/13/ saytının məlumatı əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 
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Şəkil 2.2-ni nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər il iaşə müəssisələrinin sayı artır. 
Beləliklə, faiz baxımından göstərsək, 2015-ci ildə artım 16,2%, 2016-cı ildə 25,6%, 2017-ci ildə 
12,7%, 2018-ci ildə isə 10,5% olmuşdur. 

 
Şəkil 2.3. Fastfood istehlakçılarının qrafiki 

 
Mənbə:Consulting&Business jurnalının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 
Şəkil 2.3-dən göründüyü kimi, kişilər və qadınlar fastfood demək olar ki, eyni dərəcədə ye-

yirlər. İstehlakçıların yaşına da baxa bilərsiniz. Belə ki, əsasən 30-50 yaş arasında olan insanlar, 
bu da bütün istehlakçıların 41,5% -ni təşkil edir. 

Hər il Azərbaycanda ictimai iaşə obyektlərinin xidmətlərindən istifadə etməyə üstünlük ve-
rənlərin sayı artır. Məsələn, hər il Azərbaycanda restoran bazarı 30% artır. Bu tendensiya resto-
ranların, kafelərin, fastfoodların, qəhvə evlərinin, pizza restoranlarının və s.uğurla fəaliyyət gös-
tərməsinə əlverişli şərait yaradır. Yemək xidmətləri göstərən obyektlərin açılmasının ən uyğun və 
effektiv metodlarından biri françayzinqdir. Françayzinq biznesi 80-dən çox ölkədə fəaliyyət gös-
tərir və ÜMM-nin 13% -ni təşkil edir. Dünya praktikasını öyrənərək françayzinq şəbəkələrinin 
açılmasında liderin fastfood olduğunu görə bilərik. Beləliklə, məsələn, ABŞ-da, yəni franşizalı 
müəssisələrin sayında birinci yerdə olan ölkədə, bütün franşizaların 26% -i bu tip müəssisələrin 
payına düşür. Avropada bu göstərici 13%, Rusiyada isə 20% təşkil edir. Hal hazırda Azərbaycan-
da françayzinq əsasında dünya miqyasında məşhur McDonald's, KFC, Papa John's, PizzaHut, 
Starbucks, BurgerKing və s. markalar fəaliyyət göstərir. Aşağıdakı nümunələrdə ictimai iaşə ob-
yektlərinin alınması və işləməsi şərtlərini nəzərdən keçirək. [39] 

McDonald's 
McDonald's şəbəkəsi dünyada aparıcı françayzinq şirkəti olaraq tanınır. Hal hazırda şirkətin 

120-dən çox ölkədə 37.000-ə yaxın restoranı var. Azərbaycanda ilk McDonald's restoranı 6 
noyabr 1999-cu ildə açılmışdır. 

McDonald'sfranşizası əldə etmək üçün əvvəlcədən ödəniş tələb olunur. Yeni bir restoran 
üçün bu ödənişin məbləği ümumi dəyərin 40% və mövcud restoran üçün 25% təşkil edir (orta 
hesabla 45.000 dollar). Restoranın ümumi dəyəri restoranın yerləşdiyi yerdən asılı olaraq dəyişir. 
Bir qayda olaraq, bir franşiza almaq üçün tələb olunan minimum məbləğ 1.008.000 $ -dan 
2.214.080 $ -a qədərdir. Françayzinin ilkin ödənişi ilə yanaşı xidmət haqqı - aylıq satışın 4% -i 
aylıq ödəniş və kirayə haqqı ödənilməlidir. 

Yuxarıda göstərilən ödənişlərin müqabilində əsas şirkət, françayzerlərə 12-18 ay uğurlu 
biznes üçün təlim proqramları təqdim edir. Bundan əlavə, kadr ixtisaslarının artırılması üçün 
müxtəlif seminarlar, konfranslar və təlimlər təşkil olunur. McDonald's-ın əsas şirkətinin köməyi 
bununla məhdudlaşmır, eyni zamanda dünyanın ən yaxşı tədarükçülərinin geniş şəbəkəsini 
əməkdaşlıq etməyə və marketinqə kömək edir. [41] 

Kişilər     Qadınlar 
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KFC (KentuckyFriedChicken) 
KFC dünyanın ən məşhur toyuq restoranları şəbəkəsinin françayzeridir. KFC sistemi 17 

mindən çox restorana malikdir və 115-dən çox ölkədə gündəlik 12 milyon müştəriyə xidmət 
göstərir. Azərbaycanda ilk KFC restoranı 18 may 2010-cu ildə qurulmuş AFK tərəfindən açıldı. 

Əsas KFC şirkətinin maliyyə tələbləri belədir: namizədin 1.500.000 ABŞ dolları olmalıdır, 
bunun 750.000 $ likvid aktivlər şəklində olmalıdır. İlkin ödəniş 45.000 dollardır. Ayrıca, 
françayzi aylıq royalti və reklam xərcləri ödəməlidir, bunların hər biri françayzinin ümumi 
gəlirinin 5% -ni təşkil edir. 

Françayzinin tələbi təsdiqləndikdən sonra, işə başlamazdan əvvəl əsas menecer və gələcək 
işçilər ilkin hazırlıq proqramından keçirlər. Təlimə 1 həftə oriyentasiya, 2 həftəlik onlayn təlim və 
təcrübə üçün sertifikatlaşdırılmış restoranda 4 həftəlik iş daxildir. [39] 

Ən böyük restoran, bir çoxlarının güman etdiyi kimi ABŞ-da deyil, Azərbaycanda yerləşir. 
Papa John's 
Dünyaca məşhur Papa John'sPizzeria'nın ilk restoranı 1985-ci ildə ABŞ-da İndianada açıldı. 

Restoran biznesində 30 ildən artıq təcrübəsi üçün dünyanın 44 ölkəsində 4.900 obyekt açıldı. 
Azərbaycanda bu restoran ilk dəfə 2012-ci ildən fəaliyyətə başladı. Bu gün ölkəmizdə Papa John's 
şirkətinin 4 nümayəndəsi var. 

Bir Papa John'unfranchise almaq üçün orta qiyməti 300.000 dollardır. İlkin ödəniş 25000 
dollardır və royalti və marketinq xidmətləri müvafiq olaraq 5% və 8% aylıq satışın payına düşür. 

Şirkət 6-8 həftə müddətində françayzi kursları keçir, ardınca davamlı təhsil üçün dövri 
təlimlər keçirir. [43] 

Yuxarıdakı materiallar cədvəl şəklində təqdim edilə bilər: 
 

Cədvəl 2.2. Azərbaycanda tanınmış ictimai iaşə nümayəndələrinin siyahısı və onların franşizası haqqında məlumat 

Brendin adı 

Dünyadakı / 
Azərbaycanda 
restoranların 

sayı 

 
Ümumi franşizadəyəri 

 
İlkin ödəniş 

 
 

Royalti 

Reklam 
ödənişi 

 
Françayzinintə
limmüddəti 

 
 

McDonald`s 
36.000 /12 

1.008.000$-
dan2.214.080$-a qədər 

 
45.000$ 

 
4% 

 
 
- 

12-18 ay 

KFC 17.000/8 1.500.000$ 45.000$ 5% 5% 1-2 ay 

PapaJohn`s 4.900/4 300.000$ 25.000$ % 8% 1,5-2 ay 

 
Mənbə:https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html,http://www.kfcfranchise.com/,https://www.papajohns.com/franchise/ saytlarının 
məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

NƏTICƏ 
Son bir neçə ildə Azərbaycanda françayzinq sürətlə inkişaf edir, dünya markalarının 

adlarından istifadə etmək istəyən sahibkarların sayı artır, bu da bu sahədə araşdırma aparmağı 
zəruri edir. 

Dissertasiyada Azərbaycan və xarici ədəbiyyatına söykənərək françayzinq anlayışının 
hərtərəfli təhlili aparıldı. Elmi tədqiqatların və iqtisadçıların tərifləri ümumiləşdirilərək nəticə 
çıxarmaqla françayzinq sisteminin terminoloji xarakteristikası ətraflı təsvir edilmişdir. 

Françayzinqin ən parlaq və aydın mənzərəsini tərtib etmək üçün françayzinq müqaviləsi 
tərəfləri üçün bütün üstünlüklər və çatışmazlıqlar ətraflı araşdırıldı. Həmçinin, françayzinqi 
praktikada daha səmərəli tətbiq etmək üçün fəaliyyət sahələri (ticarət, xidmət, istehsal, qarışıq) və 
biznes təşkilatı (birbaşa, ardıcıl, regional və masterfrançayzing) təsnifatı vurğulanmışdır. 

Françayzinq münasibətlərinin vəziyyətini təhlil ictimai iaşə müəssisələrinin (McDonald's, 
KFC və Papa John's) nümunələri ilə verilmişdir. Azərbaycanda ictimai iaşə özəl sektorunu 
səciyyələndirməklə demək olar ki, Azərbaycanda restoran bazarı 30% artmış və Azərbaycanda 
sürətli françayzinq şəbəkələrinin inkişafı üçün ideal seçim olan sürətli yeməklər getdikcə 
populyarlaşır. Dissertasiyanın bu fəslində ictimai iaşə dövriyyəsinin dinamikası, ictimai iaşə 
xidmətləri göstərən obyektlərin sayı və Azərbaycanda fastfood istehlakçı faizi təhlil edilmişdir. 

Baku Engineering University 21 Baku/Azerbaijan

https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html
http://www.kfcfranchise.com/
http://www.papajohns.com/franchise/


Azərbaycanda françayzinq bazarının araşdırmaları daxili françayzinq bazarının inkişafına 
mane olan bir çox problem olduğuna dair nəticəyə gəlmişdir. Azərbaycanda françayzinqin 
inkişafına mane olan çətinliklərə aşağıdakılar daxildir: 

 Françayzinq sahəsindəki Azərbaycan qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməməsi və tam 
olmaması; 

 Biznesin aparılmasının forması kimi françayzinq haqqında məlumatların kifayət qədər 
populyarlaşdırılmaması və yayılmaması; 

 Françayzinq sistemləri ilə əməkdaşlıqda bankların və kredit təşkilatlarının maraqlı 
olmaması. 

Yuxarıda göstərilən problemləri həll etmək üçün aşağıdakılar təklif edilmişdir: 

 Françayzinqin tənzimləmə bazasının optimallaşdırılması və təkmilləşdirilməsi, xüsusən 
"Françayzinq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi. 

 Françayzinq haqqında sahibkarların məlumatlılığını artırmaq üçün təşkilatların 
yaradılması və sərgilər, forumlar, konfransların keçirilməsi. 

 Banklar tərəfindən güzəştli şərtlərlə kredit ala biləcəklərifrançayzi üçün xüsusi paketlərin 
yaradılması. 

Azərbaycanda bütün iqtisadi subyektlərin ümumi sayında kiçik və orta sahibkarlığın payını 
artırmadan sabit iqtisadi artım mümkün deyil. Lakin, hazırda Azərbaycanda kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişafı bəzi çətinliklər yaşayır. Belə ki, statistikaya görə, 2016-cı ildə ölkəmizdə 83 
min kiçik müəssisə fəaliyyət göstərirdi ki, bu da fəaliyyət göstərən özəl müəssisələrin ümumi 
sayının 79,7% -ni təşkil edir. Bu qədər təsir edici olmasına baxmayaraq, onların Azərbaycanın 
ÜDM-dəki payı 5.8%, gəlir statistikasında isə cəmi 0.7% təşkil etmişdir. Təhlil, KOM-ların 
inkişafına mənfi təsir göstərən 4 amil aşkar etdi: 

1) Sahibkarların hüquqi və iqtisadi bilgiləri kifayət deyil; 
2) Taktik və strateji qərarlar qəbul etmək üçün kifayət qədər iş təcrübəsinin olmaması; 
3) Marketinq tədqiqatları aparmaq və mal və xidmətlərin reklamı üçün maliyyə mənbələrinin 

olmaması; 
4) Sənayedəki böyük şirkətlərlə rəqabət etməkdə çətinlik çəkir. 
Yuxarıda göstərilən problemləri neytrallaşdırmaq üçün rəqabət deyil, iri şirkətlərin tərəfdaşı 

olmaq təklif edilir. Üstəlik, ən optimal və gəlirsiz bir həll françayzinqdir. Bu sistem kiçik 
müəssisələrə aşağıda göstərilən imkanları verir: 

 Məşhur bir marka adı altında fəaliyyət; 
 İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində ana şirkətdən məsləhət almaq; 
 Françayzerin təşkilati məsələlərdə təcrübəsindən yararlanmaq. 

ƏDƏBIYYAT SIYAHISI 
1. Kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində idarəetmənin dahadatəkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı, 26 dekabr 2017-ciil. URL:https://az.president.az/articles/26657 
2. Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi, 

2016-сıil 
3. Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, от 28 декабря 1999 года № 779-IQ, Глава35 
4. Abbasov A.B., Abbasova R.Ə., Fərruxov A.F. və b. Biznesin əsasları, Bakı, 2005, 656s 
5. International Franchise Association Franchaise Business Economic Outlook, report prepated by HIS Markit for International 

Franchise Association2017 
 

 
 

  

Baku Engineering University 22 Baku/Azerbaijan
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Xülasə 
Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında aqrobiznes sferasının fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi və maliyyə resurslarından səmərəli istifadə edilməsi yollarının 
müəyyənləşdirilməsi, bu sferada dövlət müdaxiləsinin tətqiqidir. Aqrar sahədə əmtəə 
istehsalçılarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsində və kapital 
resurslarına olan ehtiyyaclarının ödənilməsində dövlətin maliyyə yardımları əhəmiyyətli rol 
oynayır. Bu baxımdan, mikro-maliyyələşdirmə proqramlarının həyata keçirilməsi regionda 
fəaliyyət göstərən sahibkarlıq qrumlarının səmərəli fəaliyyətində və davamlı inkişafının təmin 
edilməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Qeyd edilən tədbirlər arasında maliyyə institutları, əsas 
etibarı ilə məqsədli istiqamətlərə malikdir. Bu baxımdan, bank fəaliyyəti mahiyyət etibarilə 
xüsusilə, biznes fəaliyyətində müvəffəqiyyətin təmin edilməsinə istiqamətlənirsə, mikro-maliyyə 
institutları daha çox öz biznes fəaliyyətində ayrı-ayrı müştərilərinin uğur qazanmasına gətirib 
çıxarır və kənd təsərrüfatında stabilliyin təmin edilməsinə xidmət edir.Məqalədə ümumilikdə 
aqrobiznes sferasında çalışan müəssisələrin maliyyə dinamikliyinin inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində sistemli təkliflər irəli sürülmüşdür. 

AÇAR SÖZLƏR: aqrobiznes, regional, dövlət 

GİRİŞ 
Müxtəlif ölkələrdə sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və bu sahənin dövlət 

tənzimlənməsinin miqyasları, onun konkret forma və metodları müxtəlif xarakter daşıyır. Konkret 
olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və bu sahəyə yardım göstərilməsinin ümumi 
müəyyənləşdirilmiş hər hansı hazır konsepsiyasından danışmaq mümkün deyildir. Müasir 
reallıqlarda bazar və istehsal strukturları arasında səmərəli uyğunlaşma prosesinin yaradılması, 
ölkənin strateji maraqları baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 
əlaqənin səmərəliliyi mahiyyət etibarilə iqtisadiyyatda kifayət qədər əhəmiyyətli bir prosesin 
hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edir. Əksər hallarda bu iki subyekt arasında qarşılıqlı əlaqənin 
səmərəliliyinin təmin edilməsi iqtisadi inkişafın gedişində mövcud problemlərin aradan 
qaldırılmasında əhəmiyyətli rola malik olur. 

Aqrar sektorun dövlət tənzimlənməsi və bu sahəyə yardım göstərilməsi, kompleks tədbirlərin 
həyata keçirilməsini tələb edir. Bu proses inzibati, iqtisadi və təşkilati tənzimlənmə metodlarının 
qarşılıqlı əlaqələndirilməsi ilə şərtlənir. Kənd təsərrüfatında makro iqtisadi tənzimləmənin ən 
mühüm tərkib hissəsini aqrobiznes strukturlarınа yardım göstərilməsi təşkil edir. Aqrobiznes 
strukturları prinsip etibarilə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılardan istehlakçılara 
çatdırılmasına qədərki bütün mərhələləri özündə əks etdir və səmərəli kommersiya fəaliyyətinin 
nəticəsi kimi səciyyələnir. 

TƏDQİQAT METODU 
Tədqiqatın metodologiyasını aqrobiznes fəaliyyətinin maliyyə imkanlarını nəzərə almaqla 

risklərin qiymətləndirilməsinin yeni metodikası işlənib hazırlanması təşkil edir. Tətqiqatlar 
göstərir ki, ərzaq məhsullarının dövlət mərkəzləşdirilmiş topdan ticarətinin ləğvi, topdan və 
pərakəndə ticarət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 
bölgüsünün mərkəzləşdirilmiş sisteminin ləğv olunması, ərzaq məhsullarının istehlakçılara doğru 
irəliləməsinin mövcud sisteminin dağılmasına gətirib çıxardı. Bir-çox ərzaq və meyvə-tərəvəz 
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bazarları sənaye məhsullarının satışı ilə məşğul olmağa başladılar. Aqrar sektorda istehsalçıları öz 
məhsullarının reallaşdırılması problemi ilə üzləşdilər. Ərzaq məhsulları ticarətinin dövlət 
tənzimlənməsinin olmadığı bir vaxtda emal edici sənayenin və pərakəndə ticarətin lokal 
inhisarçılığı güclənməyə başladı. Bu isə ərzaq məhsullarının pərakəndə qiymətlərinin artmasına, 
adambaşına düşən ən mühüm ərzaq məhsullarının istehlakının kəskin azalmasına səbəb oldu. 

Bazar iqtisadiyyatına uyğun gələn yeni bölgü sisteminin olmaması, bu sahədə müasir 
marketinqin tətbiq edilməməsi qeyri-sivil bazar mühitinin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bu da 
ərzaq məhsullarının topdan satışının və əmtəə hərəkətinin təşkilində neqativ fəsadlara gətirib 
çıxarmışdır. Ölkənin ərzaq təminatı problemi, ərzaq məhsullarının və kənd təsərrüfatı xammalının 
topdan ticarətinin və əmtəə hərəkətinin təşkilinin yeni yollarının tapılmasını tələb edirdi. 

Sahibkarlığın inkişafı şəraitində aqrobiznesin təşkilinin ən mühüm forması kimi topdan ərzaq 
bazarları təşkil edir və topdan ərzaq bazarları, topdan və pərakəndə ticarət müəssisələri və fərdi 
ticarətçilər tərəfindən rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı xammalının və ərzaq məhsullarının 
alqı-satqı aktı kimi xarakterizə edilir. Bazar iqtisadiyyatına keçmiş bir sıra ölkələrdə topdan kənd 
təsərrüfatı məhsullarının sаtışı yarmarkası və əmtəə xammal birjaları arasında orta mövqe tutan 
topdansаtış bazarları fəaliyyət göstərirlər. Lakin, hər ikisindən fərqli olaraq topdansаtış ərzaq 
bazarı öz xüsusi anbar təsərrüfatına malik olur. Topdansatış ərzaq bazarlarının aqrar sektorun 
inkişafında mühüm rolu vardır və bu nəticə etibarilə, kənd təsərrüfatı məhsullarının səmərəli 
şəkildə ticarətində mühüm rol oynayır. Topdansatış ərzaq bazarlarında kənd təsərrüfatının inkişafı 
baxımından yerinə yetirdiyi funksiyaları aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 

 il boyu əhalinin keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təchizatının təmin olunması və aqrar 
məhsullarının itkisinin azaldılması. 

 aqrar məhsullar üzrə bütün mal göndərənlərin rəqabətli bazara sabit çıxmaq imkanlarının 
təşviq edilməsi. 

 aqrar məhsullarının alqı-satqısı üzrə sövdələşmələrin həyata keçirilməsi üçün vahid 
abadlaşdırılmış yerin təyin olunması. 

 iri şəhərlərdə, sənaye mərkəzlərində və respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində ərzaq 
məhsulları təchizatının və bölgüsünün səmərəliliyinin artırılması. 

 yeni iş yerlərinin açılması, kənd yerlərindən əhalinin axınının azaldılması. 
Hazırkı şəraitdə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı kənd təsərrüfatında müəyyən 

inzibati bariyerlər də mövcuddur ki, məhz bu bariyerlərin aradan qaldırılması azad rəqabət 
mühitinin inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bеlə ki, kənd 
təsərrüfatında kommersiya fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi baxımından inzibati bariyerlərin 
aradan qaldırılması, nəticə etibarilə, transaksion xərclərin aşağı salınmasında və brotto risklərin 
azaldılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Məhz bütün bunların aradan qaldırılması sahibkarlıq 
fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinə istiqamətlənmiş tədbirlərin həyata keçirilməsindən bilavasitə 
asılıdır. Dövlət tərəfindən aqrar sahəyə sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsinə istiqamətlənmiş 
tədbirlərin aşağıdakı formalarını təsnifləşdirmək mümkündür: proses və obyektlərin dövlət 
tərəfindən idarə olunması; vergi tənzimlənməsi: pul- kredit tənzimlənməsi; büdcə tənzimlənməsi; 
dövlət proqramları və dövlət sifarişlərinin formalaşdırılması yolu ilə sosial-iqtisadi proseslərin 
tənzimlənməsi; qiymət tənzimlənməsi; əmək şəraitinin, əmək münasibətlərinin və əmək haqqının 
tənzimlənməsi; sosial tənzimlənmə; ətraf mühitin və ekoloji münasibətlərin dövlət tənzimlənməsi; 
müəyyən məhdudiyyətlər və qadağalar sistemi vasitəsi ilə sosial-iqtisadi proseslərə təsir 
göstərilməsi. 

Araşdırmalar göstərir ki, sosial-iqtisadi proseslərdə dövlət iştirakının formaları bilavasitə 
dövlətin iqtisadi tənzimlənməsinin birbaşa və dolayı metodları vasitəsi ilə reallaşdırılır. Dövlət 
tərəfindən tənzimləmədə istifadə olunan birbaşa metodlar, əsas etibarilə iqtisadi seçim zamanı bir-
başa qərarların qəbul edilməsinə istiqamətlənir . Dolayı müdaxilə vasitələri isə, əsas etibarilə 
qəbul edilən qərarlara birbaşa təsir göstərmək imkanında olmasa da, nəticə etibarilə, dolayı təsir 
imkanlarını özündə saxlayır. Birbaşa təsir metodlarına əsas etibarilə, subsidiyaları, dövlət 
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sifarişlərini, qiymətləri, investisiyaları və digərlərini aid etmək olar. Dolayı təsir metodlarına isə 
maliyyə, vergi tənzimləyiciləri aid edilir. Bütövlükdə götürdükdə bu cür yanaşma inkişaf etmiş 
ölkələrin praktikasında kifayət qədər geniş yayılmış və ümumi xarakter daşıyır. 

Dövlətin sahibkarlıq fəaliyyətində maliyyə siyasəti və maliyyə vasitələri ilə iqtisadi 
proseslərin dəstəkləməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onun aşağıdakı formalarının tətbiq 
edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir: 

 sahə və sahələrarası proqramlar çərçivəsində assiqnasiyaların həyata keçirilməsi; 
 istehsal və sosial infrаstrukturun inkişafına kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi; 
 ayrı-ayrı məhsul növlərinin istehsalına kompensasiyaların verilməsi, maddi texniki 

resursların əldə edilməsi ilə bağlı əlavə xərclərin maliyyələşdirilməsi; 
 təbii fəlakətdən yaranan itkilərin qarşısının alınması ilə bağlı maliyyələşmə tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi; 
 proqressiv və güzəştli vergiqoyma sisteminin, lizinq sisteminin maliyyələşdirilməsinin 

həyata keçirilməsi; 
 qiymət və tarif siyasətinin həyata keçirilməsi; 
 subsidiyalar və subvensiyalar. Bütövlükdə götürdükdə aqrobiznes fəaliyyətinin dövlət 

tərəfindən tənzimlənməsi sistemində kredit yardımları sisteminin özünəməxsus xüsusiyyətləri 
mövcuddur ki, bu xüsusiyyətlərə də aşağıdakıları şamil etmək olar: 

 kiçik müəssisələr üçün kreditlərin faiz stavkalarının kompensasiya edilməsi. Bu tədbir bir 
qayda olaraq yüksək inflyasiya şəraitində tə biq edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, büdcədən və 
xüsusi qeyri-büdcə fondlarından istehsalçılara verilən vəsait, əsas etibarilə faizlərin bazar stavkası 
ilə mövcud faizlər arasındakı fərqin kompensasiya edilməsinə istiqamətlənir. Belə bir şəraitdə hər-
hansı bir müəssisə götürdüyü krediti qaytarmaq imkanına malik olur. Büdcədən nəinki kreditlərin 
faiz dərəcələri, eləcə də bütövlükdə kreditlərin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər də həyata keçirilir. 

 bankların kredit qoyuluşlarının dövlət təminatı əsasında qismən həyata keçirilməsi. 
 Təhlil göstərir ki, dövlət orqanlarının təminatı əsasında kreditləşdirmə sxemi istər inkişaf 

etmiş ölkələrin və istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsində kifayət qədər uzun 
müddətdir ki, tətbiq edilməkdədir. Kreditləşdirmənin bu sxemi bir qayda olaraq o zaman tətbiq 
edilir ki, borclu müəssisə bütövlükdə götürülən kreditlə bağlı etibarlı girov tətbiq edə bilmir. 

Təcrübə göstərir ki, ixtisaslaşdırılmış kredit institutlarının yaradılması, mahiyyət etibarilə bu 
və ya digər sahələrin kreditləşdirilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə 
əlverişli şərait yaradır. İxtisaslaşdırılmış banklar vasitəsi ilə kreditləşdirmə fəaliyyəti, bir qayda 
olaraq aqrar sahənin maliyyələşdirilməsində daha geniş yayılmışdır. Bu cür kredit institutları bir 
qayda olaraq dünyanın bütün ölkələrində yayılmışdır. Bеlə bankların ən mühüm fərqləndirici 
cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, onlar praktik olaraq kredit kooperativlərinin bazasında 
yaradılır. 

Ümumiyyətlə ixtisaslaşdırılmış kredit institutlarının formalaşdırılması vəsaitlərin davamlı 
olaraq dövriyyəsini təmin etməklə yanaşı, eyni zamanda aqrar sahədə maliyyə və pul-kredit 
tənzimlənməsi siyasətinin də həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaradır. Ümumiyyətlə 
götürdükdə kreditləşmə strukturları həm də aqrar sahədə geniş təkrar istehsalın fasiləsiz şəkildə 
təmin edilməsinə də xidmət edir. 

Aqrobiznesin dəstəklənməsinin əsas mənbələrini daxili və xarici mənbələr təşkil edir. Bu 
zaman daxili mənbədən olan dəstəkləmə mənbələrinə, əsas etibarilə xüsusi vəsaitlərdən istifadə 
edilməsi daxildir . Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra hallarda təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı 
müəssisənin daxili yardım mənbələrinə xalis dövriyyə kapitalının qiymətləndirilməmiş 
ehtiyyatları, eləcə də gələcək dövrün gəlirlərini və bu və ya digər mal kreditorlarla alınacaq 
borcları və sair şamil etmək olar. 

Aqrobiznesin dəstəklənməsində istifadə olunan xarici mənbələrə, əsas etibarilə dövlət 
büdcəsindən ayrılan vəsaitlər, maliyyə-kredit təşkilatlarının və vətəndaşların vəsaitlərini şamil 
etmək olar. Araşdırmalar göstərir ki, aqrobiznesin və o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyətinin 
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dəstəklənməsində daha çox borc vəsaitlərindən istifadə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Borc vəsaitlərindən istifadə edilməsi, əsas etibarilə özünü iki formada göstərir ki, bunlardan 
birincisi, cəlb olunmuş kapitalın qısa müddətli xarakter daşıması, ikincisi isə cəlb olunmuş 
kapitalın uzun müddətli xarakter daşıması hesabına həyata keçirilir. Bu zaman əmtəə material 
ehtiyatlarının başa çatmamış istehsal və mövsümü xərclərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı dövriyyə 
aktivlərinin maliyyələşdirilməsi əsas götürülür. 

NƏTİCƏ 
Müasir şəraitdə, aqrobiznes sferasında aşağıdakı tədbirləri həyata keçirilməsi daha 

məqsədəuyğun hesab olunur: 
1.Aqrobiznes sferasında fəlaiyyət göstərən müəssisələrinin illik istehsal gücünün müəyyən 

edilməsi. 
2.İstehsal olunacaq məhsulun əvvəlcədən müəyyən edilməsi. 
3.Aqrobiznes fəlaiyyət göstərən müəssisələrin məhsul istehsalında istifadə edəcəyi xammal 

və materialların keyfiyyətinin təyini. 
4.Aqrobiznes sferasında fəlaiyyət göstərən müəssisələrin enerji ilə təchizatı, energetika 

bazasının təkmilləşdirilməsi. 
5.Aqrobiznes sektorda klasterlərin yaradılması. 
6.Aqrobiznes sferasında fəlaiyyət göstərən müəssisələrdə yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal 

edən yeni texnologiyaların tətbiq olunmasının genişləndirilməsi. 
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XÜLASƏ 
Məqalədə qeyri-neft emalı sənayesi və məşğulluq arasında əlaqə ekonometrik modellə 

qiymətləndirilmişdir. Modeldən əldə olunan nəticələrə əsasən qeyri-neft sektoru ilə məğulluq 
arasında müsbət əlaqə vardır. Qeyri-neft sektornun inkişafı, yeni iş yerlərinin açılmasına təkan 
verir ki, bu da məşğul əhalinin sayının artmasına səbəb olur. Buna görə də, qeyri-neft emalı 
sektorunun inkişafı həmçinin davamlı iqtisadi inkişaf və iqtisadi səməmrəlilik baxımından mühim 
əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə məşğulluğun ümumi xüsusiyyətləri və qeyri neft sektorunda 
mövcud problemlər araşdırılmışdır. Bu fəsildə qeyri neft sektorunun ÜDM-də payının məşğul 
insanların sayına təsiri ekonometrik modellə qiymətləndirilmişdir. Qiymətləndirmə bazası olaraq 
2000-2018-ci illəri arasında illik statsitik məlumatlardan istifadə olunaraq ekonometrik model 
qurulmuş və nəticələri təhlil edilmişdir.Ekonometrik modellərin tətbiqi ilə qiymətləndirmə 
aparılan zaman vacib şərtlərdən biri də əldə edilən nəticələrin etibarlılığıdır. Buna nail olmaq 
məqsədilə günümüzə qədər müxtəlif metodologiyalar tətbiq olunmaqla, nəticələrin etibarlığlığını 
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yoxlamaq məqsədilə fərqli yanaşmalar irəli sürülmüşdür. Dissertasiya işində bütün 
qiymətləndirmələr Eviews 8 proqramı üzərindən aparılmışdır. Statistik məlumatlar Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika Komtəsinin və World Bankın Statistik Məlumat Bazasından 
götürülmüşdür. Bu tədqiqat işində nəticələrin etibarlılığını yoxlamaq üçün və ya digər ifadə ilə 
izah etsək, tədqiqat obyekti olan asılılıqların qiymətləndirilməsi üçün ən kiçik kvadratlar (LS) 
üsulundan istifadə edilmişdir. 

AÇAR SÖZLƏR: neft, məşğulluq, ekonometrik 

GIRIŞ 
Azad bazar iqtisadiyyatına keçdikdən, xüsusilə neft gəlirlərinin büdcəyə daxilolmalarının 

artmasında sonra dövlət əsaslı iqtisadi islahatlara başladı və bu bir çox inkişaf etdirilməsi vacib 
olan sahələri hərəkətə gətirdi. Bu sahələrə turizm, kənd təsərrüfatı, tikinti, yüngül sənaye və s. 
sahələr aid idi. Ölkəmizin davamlı və dayanıqlı inkişafa nail olma yolunda inkişaf etdirilməsi 
zəruri olan şərtlərdən biri də qeyri-neft sektorudur. Belə ki, bu sahənin inkişaf etdirilməsi ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, məşğulluğun artırılması, idxaldan ixrac yönümlü iqtisadiyyata 
keçid, urbanizasiyanın qarşısının alınması, regionların sosial-iqtisadi inkişafının bu sahənin 
hesabına artırılmasının daha real görünür.  

Nəzəri olaraq iqtisadiyyatda ÜDM-in real olaraq artması, istehsal edilən mal və xidmət 
miqdarı ilə işlədilən əmək miqdarının artması və məşğulluğun artması mənasına gəlir. Eyni 
şəkildə ÜDM real olaraq azalarsa, istehsal olunan mal və xidmət miqdarı azalmış deməkdir və bu 
halda işlədilən əmək miqdarıda azalar. Qısaca normal şərtlərdə məşğulluqla və iqtisadi artım 
arasında düz mütanasib bir münasibət olması lazımdır. Ancaq iqtisadi ədəbiyyatda iqtisadi artımın 
məşğulluğa təsiri müzakirəli bir mövzudur və emprik araşdırma nəticələri gözlənilənləri çox 
zaman doğrultmur. Bu mövzu ilə bağlı olaraq aparılan bir çox emprik araşdırmalar, ümumi 
olaraq, məşğulluq və iqtisadi artım arasındakı münasibətin keçmişdəki qədər güçlü olmadığı 
qənaətinə gəlmişdir. 

TƏDQIQAT METODU 
Tədqiqat zamanı bir çox tədqiqat metodlarından istifadə üçün uyğunluq yoxlanılmış və 

tədqiqatın gedişində istiqamət üzrə müxtəlif metodlardan istifadə olunmuşdur. Bunlara analiz, 
keyfiyyət və kəmiyyət metodlarından, müqayisəli təhlil, sistemli yanaşma, müşahidə, 
ekonometrik modelləşdirmə kimi metodları misal göstərmək olar. İşdə tədqiqat obyekti olan 
asılılıqların qiymətləndirilməsi üçün ən kiçik kvadratlar(LS) üsulundan, dəyişənlərin 
stasionarlığını yoxlamaq üçün Gücləndirilmiş Dikey Fuller (Augmented Dickey Fuller, ADF), 
Phillips-Perron (PP) və Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Vahid kök (Unit root) 
testlərindən istifadə edilmişdir. 

Ən kiçik kvadratlar üsulu reqressiya analizinin əsas üsullarından biri olub, təsadüfi xətalar 
daşıyan dəyişənlərin qiymətləndirilməsində istifadə olunur. Ən kiçik kvadratlar üsulunun 
mahiyyəti onun adından göründüyü kimi ölçmə nəticəsində əldə olunan qiymətlər və gözlənilən 
qiymətlər arasındakı fərqin (xətanın) kvadratının minimal olmasına əsaslanır. Funksiyanın modeli 
elə seçilir ki, onun verdiyi qiymətləri arasında olan fərqlər kvadratlarının cəmi də minimum olsun. 

Qiymətləndirmələr zamanı kointeqrasiya əlaqəsinin və ya dəyişənlərin uzunmüddətli dövr 
əlaqəsinin olması üçün bir çox metodlarda dəyişənlərin I (1) olması arzuolunandır. I (0) və I (1) 
dedikdə, dəyişənlərin səviyyədə və ya 1-ci tərtib fərqdə stasionar yaxud qeyri-stasionar olması 
başa düşülür. Əgər dəyişən səviyyədə stasionardırsa, I (0) hesab olunur. Əks halda 1-ci dərəcədən 
fərqlər hesablanır və stasionarlığı yoxlanılır. Bu halda stasionar olan dəyişənlər I (1) hesab edilir. 

Zaman əsaslı dəyişənin hər bir zaman aralığı üçün ehtimal paylanması eynidirsə, dəyişən 
stasionar sayılır. Dəyişənlərin stasionarlığını yoxlamaq üçün Gücləndirilmiş Dikey Fuller (ADF), 
Phillips-Perron (PP) və Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Vahid kök (Unit root) testləri 
tətbiq oluna bilər. ADF və PP testlərində H0 hipotezi olaraq “dəyişən qeyri-stasionardır” və ya 
“vahid kök problemi var” qəbul edilir. KPSS testində isə H0 hipotezi “dəyişən stasionardır” olaraq 
qəbul edilir. 
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Ekonometrik təhlilin digər əsas şərtlərindən biri olan qalıqların normal paylanmasının 
yoxlanması isə Jarque-Bera Histogram Normality Test vasitəsilə yoxlanır. Jarque-Bera normallıq 
testində H0 hipotezi “ağ küy xətası normal paylanmaya malikdir” olaraq qəbul olunur. Əgər 
probability göstəricisi 5%-dən böyük olarsa, bu H0 hipotezinin qəbul olunması və qalıqlarda 
normal paylanmanın olduğunu göstərir. 

Məqalədə Azərbaycanda məşğul insanların sayı və qeyri neft sektorunun ÜDM-də payı 
arasındakı əlaqə yuxarıda göstərilən ekonometrik metedologiya ilə qiymətləndirilib və təhlil 
edilmişdir. Başqa ifadə ilə desək qeyri neft sektorunun ÜDM-də payının artmasının məşğul 
insanların sayı üzərində təsiri qiymətləndirilmişdir.  

Ekonometrik analiz zamanı ilk növbədə modellərin dəyərləndirilməsində I mərhələ istifadə 
ediləcək dəyişənlərin trend analizini aparmaq spesifikasiyada xətaların ən aza endirilməsi nöqteyi-
nəzərindən məqsədə uyğundur. Burada modelin dəyişənləri natural loqarifmik halda istifadə 
olunacaq. Yəni, modellərdə elastik əlaqə öyrəniləcək. 

Qiymətləndilməsi aparılan ekonometrik modelin ilkin statik ifadəsi belədir:  

 log ( employment ) =           (                ) +     
Burada    və    əmsalları reqressiya əmsallarıdır, t zaman faktorunu ifadə edir,    isə 

modelin ağ küy xətasıdır. Qeyri neft sektorununun ÜDM-də payı əsas dəyişəndir. Məşğul 

insanların sayı asılı dəyişəndir. Qiymətləndirmədə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən əmsal   əmsalıdır. 
Aşağıdakı şəkildə asılılqların ekonometrik qiymətləndirilməsi modellərində istifadə olunmuş 

dəyişənlərin ayrı-ayrılıqda loqarifmik profilləri tədqim edilir.  
 

 
Şəkil 1. Dəyişənlərin artım nisbəti 

 
Şəkildən göründüyü kimi 2000-ci illərin əvvəlində qeyri neft sektorunun ÜDM-də payı az 

olmuşdur. İllər üzrə qeyri neft sektorunda artım müşahidə olunur. 2015-ci ildə davamlı artımda 
sınma müşahidə olunur. Ölkədə baş verən iqtisadi proseslər və bu prosesin əsas tərkib hissəsi olan 
devalvasiya qeyri neft sektorundan da yan keçməmişdir. Məşğul insanların sayı 2008-cı ilə qədər 
artmış, 2009-cu ildə azalma müşahidə olunur. Sonrakı illər də dağlanmalar müşahidə olunur. 

Şəkil 2-də dəyişənlərin stasionarlıq analizi verilmişdir. 
 

 
Şəkil 2. Vahid kök testi 
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Burada H0 hipotezi aslı dəyişən olan məşğulluğun vahid kökə sahib olduğunu bildirir. III 
tərtib fərqdən p qiyməti 5 %-dən kiçik olduğu üçün (p=0.04<0.005) dəyişən vahid kökə sahib 
deyil, yəni satsionardır.  

 

 
Şəkil 3. Vahid kök testi 

Qeyri neft sektoru dəyişənin vahid kök testinnin p qiyməti 5 %-dən kiçikdir (p=0,03<5%), 
yəni H0 rədd edirik. Dəyişən vahid kökə malik deyil, yəni stasionardır. 

 

 
Şəkil 4 Normal paylanma1 

 
Modeldə Qaus-Markov şərtlərindən həm də ağ küy xətasının normal paylanmasını yoxlamaq 

üçün Jarque-Bera normallıq testi edilir. Test nəticələri cədvəl 4-də qeyd edilmişdir. Cədvəldə 
verilmiş p qiyməti göstəricisinin 5%-dən yuxarı olmasına əsasən ağ küy xətasının normal 
paylanmaya malik olduğunu ifadə edən H0 hipotezini qəbul etməklə qalıqların normal 
paylandığını deyə bilərik. 

Şəkildən göründüyü kimi qeyri neft sektronun ÜMD-də payı normal paylanmışdir. P qiyməti 
5 %-dən böyük olduğu üçün H0 qəbul edirik, yəni dəyişən normal paylanıb.  

 

 
Şəkil 5 Normal paylanma2 

Tənliyin qalıqlarının normal paylanmasını yoxlamaq üçün Jarque-Bera testi edilmişdir. P-
value qiymətinin 5%-dən böyük olması qalıqların normal paylanmasını ifadə edən H0 hipotezinin 
qəbul edilməsinə imkan verir. Daha dəqiq qeyd etsək, test nəticələrinə əsasən qalıqlar normal 
paylanmaya malikdir. 

 
Şəkil 6. Qalıqların normal paylanması 
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Qalıqlar üçün aparılmış testlərin nəticələrinin müsbət olması modelin nəticələrinin interpreta-
siya edilə biləcəyini ifadə edir. Dəyişənlər arasında əlaqənin qurulması və qiymətləndirmə əmsal-
ları aşağıdakı şəkildə verilmişdir.  

 

 
Şəkil 7. Modelin tənliyi 

 
Log( employment)=14.37+0.118*log(non oil sector) 
Tənliydən əldə edilən nəticə əsasında demək olar ki, qeyri neft sektorunun ÜDM-də payının 

1% artması, məşğul əhalinin sayını 0.12% artar. R squared dəyəri aslı dəyişənin neçə faizinin 
sərbəst dəyişənlə izah olunduğunu göstərir. Modeldə aslı dəyişən məşğul əhalinin sayının 97%-i 
əsas dəyişən qeyri neft sahəsinin ÜDM-də payı ilə izah olunur. 

NƏTICƏ 
Qiymətləndirmənin nəticələri bizə qeyri neft sahəsinin ÜDM-də payının çoxalması 

Azərbaycanda məşğul əhalinin sayının artmasına təsiri ilə bağlı əhəmiyyətli informasiya verir. 
Belə ki, nəticələr qeyri neft sahəsinin ÜDM-də payının artmasının məşğul əhalinin sayına təsirinin 
müsbət və əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Qeyri neft sahəsinin ÜDM-də payının çoxalması 
davamlı qitisadi inkişaf və iqtisadi artım üzərində müsbət təsirlər göstəriyi kimi, məşğul əhalinin 
sayının artmasında da önəmli rol oynayır. 
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XÜLASƏ 
Hal-hazırki dövrdə ölkə iqtisadiyyatımızda baş verən iqtisadi durğunluqlar, bank sektorunun 

fəaliyyətinin xeyli dərəcədə çətinliklərlə üzləşməsi, manatın iki dəfə devalvasiyası və bu prosesin 
ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatına göstərdiyi mənfi təsirlər mənim tədqiqat mövzumun nə dərəcə-
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də aktual olmasını bir daha təsdiqləyir. Çünki məhz bu cür proseslərin tənzimlənməsində dövlətin 
iştirakı çox vacib məsələdir. Bazar iqtisadiyyatı şəraiti məhz dövlət tənzimlənməsini miniumum 
səviyyədə tələb etsə də dövlətin sabitliyinin qorunması üçün müdaxiləsi zəruri şərtdir. Dövlət 
tənzimləməsinin əsas prinsipi maliyyə institutlarının və ümumilikdə maliyyə sisteminin etibarlı-
ğını, bankların iqtisadi təhlükəsizlik meyarlarına uyğun dayanıqlı fəaliyyətini təmin etməkdir. 
Azərbaycanın böyük iqtisadi qüdrətinə və maliyyə imkanlarına söykənən şaxələndirilmiş iqtisa-
diyyatın qurulması və resursların qeyri-neft bölməsinin kapitallaşmasına yönəldilməsində maliyyə-
bank sektoru özünəməxsus rol oynamışdır. Azərbaycan hökumətinin və Mərkəzi Bankın koordi-
nasiya edilmiş fəaliyyəti qlobal iqtisadi böhranın milli iqtisadiyyata təsirlərinin minimuma endiri-
lməsinə yönəlmişdir.  

AÇAR SÖZLƏR: bank, risk, dövlət 

 

GİRİŞ 
Bankların fəaliyyətinin, iqtisadi modelin bir parçası olan iqtisadiyyatın təşkili üçün ana 

vasitələrdən biri olduğunu görmək mümkündür. Bunlara kreditlər, depozitlər, dövlət kreditləri, 
zəmanətlər, akkreditasiya və ən əsası depozitlər daxildir. Qeyd edilə bilər ki, dünyadakı inflyasiya 
dövründə bu sistemdə formalaşan dominant güc 2008-ci ildə daha da məşhur idi. Bankların 
maliyyə vəsaitləri əmanətlərin geri alınması nəticəsində azalmağa başladı. Qısa müddətdə ABŞ-
da başlayan ipoteka böhranı bütün dünyada oldu. 2008-2009 dövründə Avropa və Amerika kimi 
bir çox inkişaf etmiş ölkədə inflyasiya səviyyəsi 5-7% ətrafında idi. Yüzlərlə şirkət transmilli 
şirkətlərlə fəaliyyətlərini dayandırdı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin iqtisadiyyata ayırdığı diqqət və iqtisadi sistemlərin inkişaf 
etdirilməsi ilə əlaqədar mütəmadi olaraq hazırlanan Dövlət Proqramlarını vurğulamaq olar. 
Bunlardan «Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının» Dövlət Proqramı 
(2004-2008, 2009-2013, 2014-2018), "Davamlı inkişaf - gələcəyə baxış konsepsiyası-2020» 
göstərmək olar. Bu layihələrin həyata keçirilməsi Azərbaycanı müxtəlif iqtisadi sistemlərin 
yaradılması ilə neft sektorundan asılılığını azaltdı və bu ressesiya dövründə Azərbaycanda 
inflyasiyanın minimum səviyyədə, iqtisadi artımın isə yüksək səviyyədə qorunmasına gətirib 
çıxarar. 2015-ci ildə devalvasyon iqtisadiyyatın minimum təsir ilə özünü göstərdi. 

Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respblikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin davamlı 
olaraq iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafına olan əlaqəsi, sahibkarların hüquqlarının 
qorunması sahəsində dövlət orqanlarına verdiyi göstərişlər və maraq sahəsində iqtisadiyyat indiki 
vaxtda bütün sistemlərində olduğu kimi banklarda da özünü göstərir. Məsələn, Azərbaycan 
Respublikası maliyyə bazarlarında Control Room publi şirkəti bu sistemi üçün ikili nəzarət və 
tənzimləmə sistemi qurdu. Bunun nəticəsində ölkədə onların fəaliyyətinə nəzarət mexanizmləri 
genişləndi, düzgün hüquqi qiymət verilərək bəzi kredit təşkilatlarının «Banklar haqqında" 
Azərbaycan Respublikası Qanunu, Mərkəz Bankı təlimat qaydalarına, Ailə Qanunu bəzi 
maddələri ilə uyğun etmədiyi səbəbiylə bağlandı. Məsələn, Dəmir Bank, Zamin Bank, 
Azərbaycan Bankı və digərləri isə ölkənin gələcək maliyyə sektorunun yumşaq və uzunmüddətli 
inkişafı üçün prioritet kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının perspektivləri üzrə Strateji Yol xəritəsində 
də güclü təsir edə biləcək mliyyə sisteminin inkişafı istiqamətidə stabilliyi və likidliyini iki min 
iyirmi beşinci ilə qədər tam təmin ediləcəyi ifadə edilmişdir. Əsas rol Mərkəzi Banka məxsusdur. 
Belə ki, Mərkəz Bankı kapital bazarında pul siyasətin yürüdülməsinin fəaliyyətinin artırılması, 
bazarda quruluşçu dəyişikliklər ehtimalı olduğunda son mərhələ kreditoru olaraq hərəkət etmə 
imkanı verəcəkdir. 

TƏDQİQAT METODU 
Dünyanı bürümüş maliyyə böhranı şəraitində işin düzgün təşkil edilməsi, riskin azaldılması, 

bir sözlə təşkilatlarda, o cümlədən banklarda korporativ idarəetmənin müvafiq parametrlərə 
uyğun təşkil edilməsi məsələnin həll edilməsinə böyük kömək göstərmiş olar. Bank sistemində 
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korporativ idarəetmə dedikdə qanunverici və icraedici orqan tərəfindən ardıcıl kompleks 
tədbirlərin həyata keçirilməsi, qanun və xüsusi mülkiyyətdə təcrübələri özündə birləşdirərək, 
banka maliyyə və insan resurslarım cəlb etməklə, bank fəaliyyətini səmərəli təşkil etmək, 
səhmdarlar və bankla digər əlaqəli tərəflərin maraqların qorunmasını təmin etmək kimi başa 
düşülən sistemdir. Bank sistemində islahatlar üçün gələcəkdə həyata keçiriləcək strateji vəzifələr 
sırasında sabitliyi təmin etməklə gələcəkdə bank sistemində tənəzzülün qarşısının alınmasını, 
bankların işinin keyfiyyətini artırmaqla əhalidə olan pul vəsaitlərinin əmanətə, depozitə cəlb 
olunması və onların iqtisadiyyatın digər sahələrinə yönəldilməsini, banklara olan etibarın əhali və 
xarici investorlar tərəfindən banklara olan etibarın möhkəmləndirilməsini, bank sisteminin 
qanunsuz məqsədlər üçün istifadə edilməsinin qarşısının alınmasını və.s qeyd etmək olar.Bank 
sistemində islahatların praktiki məsələlərinin həlli üçün yaxın 2-3 il ərzində aşağıdakı strateji 
məqsədlər həyata keçirilməli və bunun üçün plan hazırlanmalıdır: kredit təşkilatlarının maliyyə 
durumunun yaxşılaşdırılması; kapitalın keyfiyyətinin yüksəldilməsi; əmanətlərin, depozitlərin 
cəlb olunması və onların iqtisadiyyatın digər sahələrinə yönəldilməsi; bank əməliyyatlarının real 
iqtisadiyyatda genişlənməsi. 

Yuxarıda göstərilən məsələlərin həyata keçirilməsi üçün hüquqi sahədə tədbirlər 
görülməlidir. Məsələn, kredit təşkilatlarının işində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindənistifadə 
etmək, bank işinin təşkili zamanı bütün iştirakçıların (kreditorların, investorların və əmanətçilərin) 
hüquqlarının qorunması, qeyri-qanuni işlərlə məşğul olan kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin 
hüquqi mexanizmlərini tətbiq etməklə qarşısının alınması, əhalinin əmanətlərinin tam məbləğdə 
sığortalanması, valyuta tənzimlənməsində nəzarətə aid huquqi problemlərin həlli kimi 
çexanizmlərin təmin olunmasını qeyd edə bilərik. 

Korporativ idarəetmə - kommersiya təşkilatının idarə edilməsi və ona nəzarət sistemidir. Bu 
sistemi ödəmə qabiliyyəti olmayan kredit təşkilatlan ilə qanun əsasında işin təşkili, bankrotlaşma, 
lisenziyalaşdırma və kredit təşkilatlarının ləğvinin prosedur qaydalarnın tətbiqinə nəzarət və 
effektli həyata keçirilməsi, bank nəzarətinin beynəlxalq normalara uyğun həyata keçirilməsinin 
inkişafı, bankların maliyyə durumunun vəziyyəti haqqında informasiyanın yayılmasının inkişafını 
təmin etmək, vasitəçilərlə və digər kredit təşkilatlan ilə olan münasibətlərin tənzimlənməsi kimi 
səciyyələndirmək olar.Rəqabət mexanizminin gücləndirilməsi və bank sahəsində kommersiya 
fəaliyyətinə aid məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, beynəlxalq mühasibat uçotuna keçidin 
bank və kredit təşkilatlarında tətbiqi, bankdaxili idarəetmə sisteminin və daxili nəzarətin 
obyektivliyinin artırılmasını bank işinin təşkili sahəsində korporativ idarəetmənin həyata 
keçirilməsində əsas mahiyyət kimi qeyd edə bilərik. 

Bank risklərinə təsir göstərən faktorlar xarici və daxili ola bilər.Xarici faktorlar - 
iqtisadiyyatın strukturunda baş verən dəyişikliklər, yüksək dərəcəli vergi ödəmələri, müəssisələrin 
kredit öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi qabiliyyəti, maliyyə bazarının zəif inkişafı, hüquqi bazanın 
inkişaf etməməsi, daxili faktorlara isə idarəetmənin keyfiyyətinin aşağı olması, risklərin 
idarəedilməsində effektivliyin aşağı olması və texnologiyaları zəif inkişaf etməsi daxildir.Bank 
sektorunda islahatların aparılması onun iqtisadiyyatda rolunun inkişafım təmin etmək məqsədi 
daşıyır.Rəqabətin inkişafı üçün bütün bankların və kredit təşkilatlarının hazırki maliyyə durumu 
haqqında (balans, gəlir, xərc və s.) məlumatın mətbuatda dərc olunmasını qanunvericilik əsasında 
həyata keçirməlidir.Bank sektoru heç bir vergi güzəştinə və üstünlüyünə sahib olmalı deyil və 
başqa hüquqi şəxslər ilə yanaşı vergiyə cəlb edilməsində fərqlənməməlidir.Bank sisteminin 
təşkilinin fundamental prinsipləri hazırkı qanunvericilikdən asılıdır. Bankların qabiliyyəti 
iqtisadiyyatın baza tələblərinə cavab verən və bank sisteminin inkişafı üçün yaxşı şərait yaradır.  

Təyin olunmuş qanunvericilik prinsipləri hüquqi baza kimi qorunub saxlanılmalıdır.Banklar 
öz inkişafını universal çəpçivədə saxlamalı və hazırkı riski azaldıb müştəri ilə işin təşkilinə kömək 
göstərməlidir.Bankların universal olması onların bütün növ müştəri xidmətlərini təklif etməyə 
şərait yaradır.Bankların universal maliyyə vasitəçisi kimi statusunun saxlanılması ilə yanaşı bank 
sistemində institusional bank alternativlərinin inkişafı vacibdir. Məqsədyönlü olardı ki, kredit-
depozit fəaliyyəti üçün hüquqi baza yaradılsın, yaxud əldə etdiyi lisenziya əsasında əldə olan 
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sərbəst vəsaitlərin cəlb edilməsi «Banklar haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
çərçivəsində həyata keçirilsin. 

Kredit əməliyyatlarında əsas rolu iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən kreditorların (müəssisələ-
rin və s.) maliyyə vəziyyəti haqqında vaxtında informasiyaların banklar tərəfindən alınmasıdır, 
həmçinin kredit əməliyyatlarında iqtisadiyyatda keçirilən dəyişikliklərin səmərəliliyi və kreditor-
ların hüquqi bazasının yaradılması və inkişafına təsir göstərir.Kredit təşkilatlarında risklərin 
likvidliyinin idarə olunmasının effektivliyinin artırılması məqsədilə (əhalinin əmanətləri ilə bağlı), 
əhalidən müddətli əmanətlərin qəbulu zamanı bankların maliyyə durumuna neqativ təsirlərin 
minimallaşdırılması üçün, qəbul edilmiş vəsaitlərin kreditləşdırmənin standart tələblərinə cavab 
verə bilən və geri qaytarılması ehtimalı çox yüksək olan istiqamətlərə yönəldilməsi tələb olunur. 

NƏTİCƏ 
Nəticə etibarı ilə bank komitəsinin bank nəzarətinə aid edilmiş bank nəzarətinin əsas prinsip-

lərinin istifadə edilməsi bank nəzarətində formal məhdudiyyətlərdən və reqlamentlərdən, risklərə 
olan tələblərin tənzimlənməsinə keçid almaqla risklərin olması, bankdaxili risklərin idarə olun-
ması, risklərin olmasının banklar tərəfindən tanınması kimi parametrlər nəzərə alınmalıdır. 

Qlobal maliyyə böhranı şəraitində bank sektoruna əsasən ÜDM struktura və real dinamikası, 
inflyasiyanın dinamikası, valyuta kursu, kreditin bazar dərəcəsi və onların qeyri-adiliyi, iqtisadiy-
yatın dinamikasında dəyişikliklər və.b amillər təsir göstərir.Real iqtisadiyyata qoyulan sərmayələ-
rin riski böyük səviyyədə olanda banklarda kredit aktivliyinə mane olur.Orta və uzunmüddətili 
resursların defesiti (çatışmamazlıqlan) bank əməliyyatlarının aparılmasının inkişafına mane olan 
faktorlardır. 
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ABSTRACT 
The article describes a study of the relationship of the main macroeconomic indicators and 

sharp fluctuations in oil prices. In many works, the impact of oil price fluctuations on the 
economy is considered from a theoretical point of view. The main objective of the author was to 
study the empirical effect of fluctuations in world oil prices on the economies of oil exporting 
countries. It is often pointed out that oil plays a key role in the economies of countries that export 
crude oil and petroleum products. According to the results of this study, the shock of changes in 
oil prices in the short term leads to increased economic growth, unemployment, non-oil exports 
and oil production in Azerbaijan. In the medium term, the price shock on oil leads to increased 
economic growth, non-oil exports, oil production and an increase in FDI inflows in Azerbaijan, as 
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well as increased inflation, non-oil exports and oil production in Iran. In the long run, changes in 
oil prices increase economic growth, inflation and foreign direct investment in Azerbaijan. 

KEY WORDS: oil, economic, prices 
INTRODUCTION 
Significant and exceeding the level of world oil and gas consumption is the main reason that 

can lead to the early depletion of oil reserves. This situation has led to the fact that the world oil 
and gas industry today is not just a producer of the main types of energy raw materials, but also 
the main economic and political mechanism for solving many world problems. This, of course, 
allows many oil countries to receive tangible dividends. But serious market leaps lead to serious 
world shocks, which to one degree or another negatively affect not only exporters but also 
importers, since almost 70% of industry is based on the use of oil products. Of course, close 
cooperation with large oil multinational companies, which in principle controls almost 80% of the 
global energy market, is expected in this direction. In this area, the complex tasks of building 
effective cooperation with leading oil multinationals are identified. To date, the most acceptable 
solution is an agreement on a fair division of production, the terms of which were laid down in the 
"Contract of the Century." So, the concluded agreement “Contract on the shared distribution of 
production was an important stage in the field of large-scale attraction of foreign direct 
investment. The “Contract of the Century” was primarily aimed at the economic use of the 
resource potential of Azerbaijan to achieve macroeconomic stability and ensure the future 
development of the country's national economy. 

RESEARCH METHOD 
Different methods will be used for writing a dissertation. Thus, synthesis and analysis 

methods, deduction and induction methods, as well as comparative analysis methods will be used 
on the basis of these methods. With the help of the analysis method, the topic of the dissertation 
will be divided into sections, and then the analysis of individual subjects through the synthesis 
method will be summarized. With the help of the induction method, economic facts will be 
determined according to the theme of the dissertation. Through the deduction method, theoretical 
knowledge will be determined based on these economic facts and at the same time results and 
proposals will be identified. 

Global consumption of “black gold” increased significantly to a lesser extent: by 13%, from 
85.8 to 96.6 million barrels per day. There was also a huge country spread. The leaders in growth 
were the largest developing countries: Saudi Arabia - by 72%, China - by 67%, India - by 64%, 
Brazil - by 40%. The share of this four countries in world consumption increased from 17.1% in 
2016 to 24.5% in 2018. The economically highly developed countries that embarked on energy 
conservation reduced or maintained the same level of oil consumption: the USA (5% decrease) ), 
Germany (by 8%) and Japan (by 22%). Canada's indicator has not changed much - a modest 
increase of 0.3%. Among other industrialized countries, consumption increased in South Korea 
(by 19%) and in Azerbaijan (by 16%) (Table 2). Outstripping consumption growth in developing 
countries has turned these markets into the most promising from the point of view of exporters. 

 
State 2016 2017 2018 % 

Total 85777 95003 96558 100,0 

USA 20687 19531 19631 20,3 

China 7432 11986 12381 12,8 

İndia 2737 4164 4489 4,6 

Japan 5174 4139 4037 4,2 

Arabia 2274 3868 3906 4,0 

Azerbaijan 2762 3137 3203 3,3 

Brazil 2155 3170 3018 3,1 

S. Korea 2320 2577 2763 2,9 

Germany 2609 2340 2394 2,5 

Canada 2275 2299 2343 2,4 

Table 1. World oil consumption, thousand barrels per day 
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Macroeconomic trends that determine an increase or decrease in demand and consumption of 
oil and oil products have a regulatory effect on the dynamics of production, the global volume of 
which in 2016–2018. increased by 12%: from 82.5 to 92.2 million barrels per day. As you can 
see, consumption was slightly higher than production, which did not pose a problem for 
importers, since the difference was covered by the sale on the international market of a part of the 
huge oil reserves accumulated by a number of countries.  

The main idea of the organization is to regulate the level of prices at the international level, as 
well as maximum control over the share of oil production and national consumption. OPEC 
invests the bulk of the capital from the sale of black gold in the oil industry. There are a number of 
objective reasons why OPEC affects the price factor of oil.  

 

Factor Result Distribution 
Supply and demand for oil Depending on supply and demand, oil prices may vary 

(increase, decrease) 
World oil products market 

Currency factor A depreciation of the dollar entails a decrease in the real 
cost of oil, while investors, in order to protect their capital, 

invest in the oil market. 

World oil products market 

Political instability in the 
Middle East 

Relatively unstable mutual influence of countries. 
Interruption of production resulting in local conflicts. 

Qatar, Egypt, UAE, Libya 

OPEC Country Policy on Oil 
Pricing 

The dominant role of the energy supply belongs to OPEC, 
which owns approximately 80% of the established oil 
reserves, and the volume of production is equivalent to 

40% of the total share of the global hydrocarbon market. 
As a result, OPEC countries are able to set world prices for 
petroleum products based on their own national interests. 

World oil products market 

Exogenous factors  
(rate of price stabilization 
after exposure to external 

factors) 

Within the participating countries, there is a low rate of 
recovery in oil prices. 

Cartel countries 

Table 2. Objective reasons for the impact of the cartel on the price factor of oil 
 

The role of OPEC countries at the present stage is to develop joint policies of member states 
to establish fair and stable prices for oil and oil products. One of the most important factors for the 
uncertainty of the prospects for the further influence of OPEC is the uncertainty in the 
development of world energy, which, when significant success is achieved in the use of new 
energy sources, such as solar energy, nuclear energy, etc., can lead to a decrease in the role of oil 
on the world stage, respectively and reducing the impact on the oil market by OPEC countries. 
CONCULUSION 
1.  Oil is a highly competitive commodity market. This means that the main economic situation 

leads to the fact that the profit margin becomes as low as possible, without companies leaving 
the industry.  

2.  The price of oil, apparently, played a role in the subprime lending crisis. Understanding the 
macroeconomic effects of oil prices also requires a detailed study of the impact and interact-
tion of microchannels, such as the housing or automotive sectors. 

3.  Oil prices played a key role in worsening the balance of payments imbalance leading to the 
crisis. Effective petrodollar mediation is a serious problem for the financial sector and 
potentially economic stability in general. 

4.  Policies to combat oil addiction through substitution, efficiency and conservation can reduce 
the impact at the micro and macro levels of the risks associated with the price of oil and help 
address global imbalances. 
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ABSTRACT 
Risk hedging is the minimization of the financial risks of a company, based on the manage-

ment of secondary financial instruments (derivatives). Using these mechanisms allows you to: 
reduce the influence of environmental factors on the company, thereby increasing the accuracy of 
financial forecasts; limit the risks of the company from fluctuations in prices, exchange rates and 
interest in the future; minimize possible losses from incorrect forecasting or losses from factors 
that you cannot control: natural disasters, productivity, politics, macroeconomics; concentrate 
energy on effective business management, reducing uncertainty; release liquid cash that would be 
inactive as insurance amounts. But for such a list of obvious advantages you will have to pay by 
reducing the possible profit if market fluctuations in the future turn out to be positive. Hedging is 
very similar to classic insurance, with the only difference being that you pay an insurance 
premium under an insurance contract, and we are not talking about the amount of your profit. In 
hedging, you have the ability to control the size of the hedged risk and the profit potential. 

KEY WORDS: financial, risk, heding 

 

INTRODUCTION 
The relevance of this article is due to the fact that, despite the active growth in the volume of 

transactions in the derivatives market, the market indicators lag behind their foreign counterparts 
and so far, do not allow competing with large world exchange conglomerates. Due to the 
instability of the ruble, trading volumes on the organized derivatives market have increased 
significantly over the past two years, and futures for a couple of dollars have become the most 
traded instrument in the world. All this necessitates even more work on improving the market. 

Today, the derivatives market is experiencing a new stage in its development. New, more 
sophisticated instruments appear on the market, for example, in the segment of commodity 
derivative financial instruments, the composition of market participants expands, including 
through the revitalization of companies in the real sector. In accordance with the “Strategy for the 
Development of the Financial Market for the Period until 2020”, special attention should be paid 
to the development of the market for derivative financial instruments, since they allow limiting the 
risks involved in transactions with various assets in the financial markets. Today, the derivatives 
market already has practical experience in conducting exchange transactions using derivatives. 

RESEARCH METHOD 
Hedging can be expensive. It should be assessed whether the game is worth the candle. You 

need to understand that the goal of a hedge is to minimize risks, specifically losses. You may 
needlessly pay for an option premium or donate part of the profit due to losses on a hedging 
position. This is the price paid to reduce uncertainty. 

Compared to insurance, hedging is a more complex technique with a less guaranteed 
outcome. The prices of the instruments used may carry additional risks, which will lead to 
unequal movements, given the standardization of many derivatives. Futures contracts need to be 
replaced periodically due to expiration. And these are only the main factors. Forwards can be 
more flexible and varied than futures but bear the risk of a counterparty. The first attempts to 
insure trade operations (transactions) arose even at the beginning of trade relations. For example, 
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in the Middle Ages, merchants, trying to insure themselves against crop failure, drew up contracts 
in which certain conditions were stipulated. 

The OTC market, on the other hand, offers a wide range of funds (risk swaps, swap options, 
etc.) for risk management, which are significantly more flexible than traditional stock derivatives. 
In the table. 1 shows the main advantages and disadvantages of exchange and over-the-counter 
hedging instruments. 

 

Stock instruments OTC Instruments 

Advantages 
1. High market liquidity (a position can be opened and 
liquidated at any time). 
2. High reliability - the Counterparty of the Exchange acts as a 
counterparty for each transaction. 
3. Relatively low transaction overhead. 
4. Accessibility - with the help of telecommunications, trading 
on most exchanges can be conducted from anywhere in the 
world. 

1. To the maximum extent take into account the requirements 
of a particular client on the type of product, lot size and 
delivery conditions. 
2. Contracts may be drawn up for longer periods. 
3. There are no daily requirements for additional cash security. 
4. There are no position limits and restrictions on market 
share. 

5. Increased privacy. 

Disadvantages 
1. Very stringent restrictions on the type of goods, lot sizes, 
conditions and delivery time. 
2. Requirements for additional cash collateral are set daily after 
the quotation price is established. 
3. Most exchange-traded instruments are liquid in a limited 
time range (up to the next few months). 

1. Low liquidity - the termination of a previously concluded 
transaction involves, as a rule, significant material costs. 
2. Relatively high overhead. 
3. Significant restrictions on the minimum batch size. 
4. The difficulty of finding a counterparty. 
5. In the case of direct transactions between the seller and the 
buyer, there is a risk that the parties will not fulfill their 
obligations. 

Tablo. 1. Advantages and disadvantages of hedging instruments 
 

Hedging costs are relatively small compared to the losses that may arise when a hedge is 
refused. For example, to cover the risk of depreciation of the ruble against the dollar, a Azerbaijan 
company needed to temporarily divert $ 4-6 million from business operations. But this amount 
seemed too large to the company's managers. As a result, losses amounted to $ 250-300 million.A 
hedging strategy is a collection of specific hedging instruments and how to use them to reduce 
price risks. All hedging strategies are based on the parallel movement of the current price in the 
real market (“spot”) and the futures price, the result of which is the ability to compensate for 
losses in the derivatives market incurred in the real market. 

There are two main types of hedging — the buyer's hedge (long hedge) and the seller’s hedge 
(short hedge).A buyer's hedge is used in cases when an entrepreneur plans to buy a shipment of 
goods in the future and seeks to reduce the risk associated with a possible increase in its price. The 
seller’s hedge is used in the opposite situation, that is, if necessary, to limit the risks associated 
with a possible reduction in the price of the goods.The main type of risk inherent in hedging is the 
risk associated with the non-parallel movement of the price of the real asset and the corresponding 
derivatives (in other words, with the variability of the basis). Basic risk is present due to the 
slightly different effect of the law of supply and demand in the cash and derivatives markets. The 
prices of the real and derivatives markets cannot differ too much, because there are arbitrage 
opportunities that, thanks to the high liquidity of the derivatives market, are almost immediately 
nullified, however, some basic risk always remains. 

CONCULUSION 
Despite the costs associated with hedging and the many difficulties that a company may 

encounter when developing and implementing a hedging strategy, its role in ensuring sustainable 
development is quite large:  

 a significant reduction in price risk associated with the procurement of raw materials and 
the supply of finished products; 

 hedging frees up the company's resources and helps management personnel focus on the 
main aspects of the business, minimizing risks, and also increases capital, reducing the cost of 
using funds and stabilizing revenues; 
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 the hedge does not overlap with ordinary business operations and allows you to provide 
ongoing protection without the need to change the stock policy or enter into long-term forward 
contracts; 

 in many cases, a hedge makes it easier to attract credit: banks account for hedged 
collateral at a higher rate; the same applies to contracts for the supply of finished products. 

Thus, in world practice, the use of various financial hedging instruments has long become an 
integral part of the economic activities of major companies. 
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ABSTRACT 
There are two main types of investments: investments in fixed assets and investments in the 

acquisition of other companies. They differ from each other both from the point of view of the 
company and in the macroeconomic plan, because they affect economic growth through various 
channels. The genesis of the concepts of merger and absorption is examined from the point of 
view of their essence, the need for implementation in the modern economy, the role in the 
restructuring of a company or business as a whole, and forms of manifestation in the market of 
corporate control. The remaining companies leave the financial and commodity. Acquisition is 
considered by them as a process during the implementation of which the acquired company 
continues to be present in the markets as a subsidiary of the company initiating the transaction. 

KEY WORDS: financial, mergers, acquisition 

INTRODUCTION 
The aim of the study is to increase the degree of validity of business valuations during 

mergers and acquisitions based on the use of investment value and algorithms of intellectual 
decision-making support, taking into account the interests of participants in the transaction. In 
international valuation practice, mergers and acquisitions use the concepts of fair business value, 
which should reflect the interests of each of the parties to the transaction, or special value, which 
should reflect the individual motivation of the acquirer. This circumstance serves as a sufficient 
explanation of a significant part of the negative outcomes of the considered type of transactions in 
National. Given that mergers and acquisitions are a special case of investment processes, it is 
natural to offer an investment value as an alternative to market value, since it is determined for a 
specific person or group of persons using the valuation object for established investment purposes. 
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RESEARCH METHOD 
Mergers and acquisitions are a very effective tool for restructuring a company. With the help 

of this external development path, the company ensures the compliance of its activities with the 
chosen development concept. Mergers and acquisitions have a number of advantages over internal 
corporate development methods. The main one, which at the same time serves as the main 
motivating factor for mergers and acquisitions, is the synergistic effect, which is expressed in the 
creation of additional value from mergers / acquisitions. 

The main problem in carrying out such procedures is to achieve the effectiveness of mergers / 
acquisitions, which takes place only with an increase in the well-being of shareholders and the 
achievement of competitive advantages. Particular attention should be paid to this, since among 
the recent mergers / acquisitions, the share of unsuccessful, ineffective, subsequently leading to 
the collapse of the merged company is quite large.A brief description of the most significant 
periods in the development of mergers and acquisitions of companies is given in table 1: 

 
Periods Nature of mergers 

First wave 1897-

1904 

Mostly horizontal mergers. Coverage of major industries. The largest deal is $ 1 billion. In the steel 
industry, Us Steel with Camegie Steel, followed by the takeover of 785 different firms. 

Second wave 1916-

1929 

Mostly vertical mergers. Coverage of most industries and banks, insurance companies. The main point 
is the general state of the economy in the pre-crisis and crisis years. 

Third wave 1960-

1970 

Mostly conglomerate mergers, acquisitions in unrelated industries, difficulties in this regard. The 
increase in transactions against the backdrop of economic growth in order to occupy expanding sales 
markets, including in new industries - aerospace. Conglomerate mergers account for 70-80% of the 
merger market. 

Fourth Wave, 80s Conglomerate mergers occupy 40-50%. A return to horizontal and vertical mergers due to the lifting of 
a number of restrictions in US law. The use in practice of mergers of debt financial institutions and the 
increasing role of financial institutions in the process of company reorganization. The largest deal is the 
acquisition of British Petroleum by the American company Standard Oil for 8.7$ billion. Moving major 
transactions from metallurgy to the oil industry and the media. 

Fifth wave 

1990-2000 

The increase in the share of horizontal mergers, which reflects the desire for maximum diversification 
in the face of increased competition and lower customs tariffs in accordance with the WTO strategy. In 
terms of the volume of mergers, companies associated with the provision of information services are in 
first place, which reflects the transition to the informational stage of economic development. The 
amount of the transaction in 1999. Bell Atlantic GTC totaled about $63 billion 

Table 1. Wave-like development of mergers and acquisition 

 
Thus, the five waves of mergers should be considered within the time period of 1887-

2000.The first wave (1897-1904) is associated mainly with horizontal mergers. This period is 
characterized by the association of large companies operating in one industry. Increased 
competition in the late 19th and early 20th centuries. noted by many studies.The second wave 
(1916-1929) represents a sharp struggle for raw materials. Moreover, this period was associated 
with the economic crisis of 1929-1933, when many companies were on the verge of survival and 
more stringent forms of corporate governance were required.The third wave (1960-1970) is 
characterized by the emergence of new products and the desire of companies to become producers 
of them, with the aim of creating a multi-product model of corporations, turning them into 
conglomerates.The next wave (the 80s) represents the desire to use various merger schemes, and a 
significant number of disintegrating conglomerate mergers. 

The basic principles of the development of large companies in the 80s. XX century - savings, 
flexibility, maneuverability, compactness - in the second half of the 90s. XX century replaced by a 
focus on expansion and growth. Mergers and Acquisitions (M&A) is one of the most common 
development techniques that even very successful companies resort to. National does not stand 
aloof from global trendsA number of economists have argued that mergers and acquisitions are 
commonplace in a market economy and that rotation of ownership is necessary to maintain 
efficiency and prevent stagnation. Another part of managers believe that mergers and acquisitions 
“kill” fair competition and do not lead to the development of the national economy, as they 
destroy stability and confidence in the future, diverting resources to protection. 
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According to a survey of Mergermarket and Goltsblat BLP, 79% of National experts predict 
an increase in the number of M&A transactions in National in the next 12 months. M&A 
processes in the National market will be stimulated by two factors: the recovery of the global 
economy and the growth of sales of enterprises experiencing financial difficulties, say 62% of 
respondents. In the future, investors should expect clarification of legislation on strategic 
enterprises, the establishment and development of judicial practice in cases related to shareholder 
agreements under National law and, as a result, more active application of National legislation 
compared to the past decade. 

CONCULUSION 
As a result of writing the work, we can draw a number of conclusions: 
Despite many different opinions regarding the definition of mergers and acquisitions, the 

main thing is that as a result, two or more companies are formed, one is formed, which transfers 
all the rights and obligations of merging legal entities. The difference is that a completely new 
company is formed during the merger. And during the takeover, one of the companies remains, 
while the other is liquidated. 

Mergers can be classified according to various criteria: functional (horizontal, vertical, 
concentric and conglomerate), geographical (national and international), behavioral (friendly and 
hostile), payment method (money or share exchange). 

Speaking of mergers and acquisitions, it is impossible to overestimate the role of financing in 
conducting such transactions. The availability of financial resources has the most direct impact on 
the volume of M8sA transactions. The growth of the stock market is always followed by an 
increase in the volume of concluded mergers and acquisitions, and a fall in the first leads to an 
inevitable decrease in the level of activity in the M&A market. 
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XÜLASƏ 
İşçinin iş həyatındakı fəaliyyətini qiymətləndirmək, başqa sözlə fiziki və fikri əməyinin 

ölçülməsi həmişə öncəlik daşımışdır. Müəssisələrə rəqabət üstünlüyü təmin edən ünsürlərin 
başında işçiləri gəlməkdədir. Buna görə işçilər və iş haqqında düzgün və vaxtında qərar vermək 
üçün yaxşı bir performans idarəetmə sisteminə ehtiyac vardır. 

Açar sözlər: Performans, Performans İdarəetmə Sistemi, Fərdi performansın ölçülməsi 
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GIRIŞ 
Günümüzdə müəssisələr güclü rəqabət şəraitindədirlər. Müəssisələrin rəqabət üstünlüyü 

insan resurslarının inkişafından asılıdır və bütün işçilər menecerlərlə birlikdə müəyyən bir 
standartdan yüksək müvəffəqiyyət göstərməlidirlər. İşçilərin inkişafı və daha yaxşı performansı 
üçün yaxşı bir performans idarəetmə sistemi lazımdır. Təşkilatlar üçün həyati əhəmiyyət daşıyan 
performans idarəetmə fəaliyyətləri sayəsində işçilərin bacarıqlarını tanımaq, təlim ehtiyacını 
müəyyənləşdirmək və araşdırmaları lazımi dərəcədə aparmaq mümkün olacaq və bu işçinin 
fəaliyyətinə müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Müəssisələr təşkilati hədəflərə çatmaq və rəqabət üstünlüyü əldə etmək üçün insan 
resurslarının fəaliyyətini müəyyənləşdirməli və inkişaf etdirməlidirlər. Menecerlər işçilərini 
müşahidə edib, onlar haqqında ədalətli fikir sahibi olduqda bu, işçilər haqqında təşkilati qərarların 
ədalətli formada verilə bilməsi üçün kifayət deyil. Çünki müəssisələrdə formal və sistematik 
performans qiymətləndirmə sistemlərinə hər zaman ehtiyac vardır. Effektiv performans 
qiymətləndirmə sistemlərinin qurulması və tətbiqi başda menecerlər olmaq üzrə insan resursları 
şöbələrinə və qiymətləndirilənlərin məsuliyyətlərini yerinə yetirməsinə bağlıdır . Buna görə insan 
resurslarının idarə edilməsində mühüm yer tutan performans idarəetmə sistemi anlayışı, məqsəd 
və əsas elementlər baxımından nəzərdən keçirilmişdir. 

PERFORMANS, PERFORMANS QIYMƏTLƏNDIRMƏ VƏ PERFORMANS 

İDARƏETMƏ SISTEMI 
Performans, qərb mənşəli sözlər qrupunda yer alır və Fransız mənşəli bir sözdür. Performans 

sözünün lüğəvi mənası, “1. Görülən iş, tətbiq,icraat; 2.Hərhansı bir hadisəni və ya vəziyyəti 
reallaşdırma istəyi və gücü; 3. Fərdin göstərə biləcəyi ən yaxşı nəticə; 4. Hər hansı bir əsəri, 
oyunu, işi və s. ortaya qoyarkən göstərilən müvəffəqiyyət" olaraq ifadə edilməkdədir . Sadə bir 
təriflə performans, işçinin işində nə qədər yaxşı səy göstərdiyini müəyyənləşdirir. Performans, 
planlaşdırılan bir işin yerinə yetirilmə səviyyəsi, işçinin davranış formasıdır. Eyni məktəbdən 
məzun olub, eyni təhsili almış şəxslərin iş həyatındakı uğurlarının fərqli olması, biri üst pillələrə 
doğru çıxarkən digərinin eyni statusda qalması böyük ölçüdə performansa bağlıdır. Bununla 
birlikdə, performans təkcə fərdin deyil, eyni zamanda müəyyən bir müddət ərzində işlə əlaqəli və 
planlanan bir hədəfə hansısa bir qrupun və ya təşkilatın nə dərəcədə çata biləcəyinin kəmiyyət və 
keyfiyyətcə ifadəsidir.  

Fərdi performans, hədəflənən məqsədlərə çatmaq üçün işçinin qabiliyyət və motivasiyası ilə 
ortaya qoyduğu davranış və nəticələri ifadə edir. Təşkilati performans isə mənfəət, gəlirlər kimi 
maliyyə nəticələri, satışlar, bazar payı, istehlakçı məmnuniyyəti kimi bazar nəticələrini, 
səmərəlilik, keyfiyyət və effektivlik kimi idarəetmə nəticələrini əhatə edir. Sikyr (2013), 2009-
2010-cu illərdə Çex Respublikasında yerləşən 30 böyük müəssisədə apardığı tədqiqatlarda; 
təşkilati performans və rəqabətin işçi performansı tərəfindən istiqamətləndiyini ortaya qoymuşdur. 
İşçilərin göstərdiyi performansın müəyyən edilməsi və performansları haqqında məlumat əldə edə 
bilmək üçün performans qiymətləndirməsinin həyata keçirilməsi lazımdır. 

Performans qiymətləndirməsi, işçi qabiliyyətlərinin işin xüsusiyyətlərini nə dərəcədə 
qarşıladığını araşdıran və ya fərdin işdəki məhsuldarlığını müəyyənləşdirməyə istiqamətlənən 
obyektiv analizlər olaraq da müəyyən edilə bilər. Performansın qiymətləndirilməsi balanslı əmək 
haqqı sisteminin tətbiqində, işçilərin karyera inkişafı, rotasiya və təlim ehtiyaclarının 
müəyyənləşdirilməsində və işçilərin seçilməsi və təyin olunmasında tətbiq olunan vacib bir 
əməliyyatdır  

Xüsusilə üst rəhbərlik heyətində işçilərin qiymətləndirilməsi tabeçilikdə olan işçilərə görə 
daha da çətindir. İdarəçilərdə axtarılan böhran idarəetməsi, mühakimə etmə, anlama, təşəbbüs, 
irəlini görmə kimi qabiliyyətlərin qiymətləndirilməsi həqiqətən çətindir. Buna qarşı müəssisədə 
hər addımda işçinin performans qiymətləndirməsinin aparılması da zərurətdir. 

Bununla birlikdə, performans qiymətləndirilməsi insan münasibətləri sisteminin müsbət və 
ya dağıdıcı hissəsi ola bilər. Fərqi yaradan; məqsədi və icrasıdır. Əgər qiymətləndirmənin 
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məqsədi işçiləri daha yüksək göstəricilərə yönəltməkdirsə, onda bunun faydaları barədə danışmaq 
olar. İşçi qüvvəsinin yalnız əmək haqqı və karyera inkişafında istifadə edilməsi üçün 
qiymətləndirilməsi, ziyanlı ola bilər. Yaxşı performans qiymətləndirmə sistemini yaratmağın ən 
vacib elementi qiymətləndirməni həyata keçirəcək idarəedicilərin təlimli və bacarıqlı olmasıdır. 
Ayrıca açıq ünsiyyətə sahib bir sistemdə vacib qiymətləndirmə məlumatları tabeçilikdə işləyənlər 
və eyni mövqedə çalışanlardan gəlməkdədir.. Bu məlumatlar idarəetmədə inkişaf etdiriləcək 
davranışlar üçün vacibdir. Bu arada işçilərə fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı təlim və 
məlumat verilməlidir. 

Performans idarəetmə sistemi, bir çox metodu özündə birləşdirən geniş funksiyanı ifadə 
etməkdədir və ümumiyyətlə eyni mənada istifadə edildiyi performans qiymətləndirmə işlərini də 
ehtiva etməkdədir. Effektiv bir performans idarəetmə yalnız mövcud olanlarla kifayətlənmir, həm 
də sistemli bir inkişafı hədəfləyir. Performans qiymətləndirmə ilə performans idarəetmənin tətbiq 
olunduğunu düşünmək yalnışdır. Performansın qiymətləndirilməsi performans idarəetmə 
sisteminin yalnız bir hissəsidir. Performans idarəetmə sistemi içərisində yalnız performansı 
qiymətləndirərək digər mərhələləri göz ardı etmək müvəffəqiyyətsizliyə səbəb olur. Performansın 
idarə edilməsi işçinin və idarəedicinin ikitərəfli və davamlı ünsiyyətinə əsaslanır. 

Buna görə, yalnız işçilərin performansının qiymətləndirmək əvəzinə, işçilərlə birlikdə 
hədəflərin müəyyənləşdirilməsi, müəyyən edilmiş hədəflərin reallaşması üçün uyğun təşkilati 
mühit hazırlanması, performans ölçmələrinin necə ediləcəyi və nəticələrin harada və necə istifadə 
ediləcəyi açıqlanması və işçilərə və menecerlərə lazımi təlimlərin verilməsi performans idarəetmə 
sisteminə daxildir.  

Performansın idarəolunması ilə əlaqəli digər anlayışları qısaca müəyyən edə bilərik: 
Performansın mövcud vəziyyətdən daha yaxşı vəziyyətə gətirilməsinə performans artımı deyilir. 
Fərdi performans idarəetməsi, fərdi mərkəzə qoyan və fərdin performansını yaxşılaşdırmağı 
hədəfləyən idarəetmə formasıdır.Fərdi səmərəliliyi və məhsuldarlığı artırmağı hədəfləyən 
idarəetməyə fərdi performans idarəçiliyi deyilir. Fərdi performans idarəçiliyində məqsəd yalnız 
işçinin müvəffəqiyyətini "qiymətləndirmək" deyil, həm də işçinin performansını yaxşılaşdırmaq 
və təşkilati inkişafı təmin etməkdir. Komanda performans idarə etməsi, komandanı təşkil edən 
şəxslərin fəaliyyətindən başqa, bütövlükdə komandanın performansının idarə edilməsidir. Bir 
məqsədi reallaşdırmaq və bir layihəni həyata keçirmək üçün qurulmuş komandanın performans 
idarəetməsi, məqsəd və layihə hədəfləri prosesi daxilində müəyyənləşdirilən büdcə ilə 
reallaşdırılmasını göstərən ünsürlərdir. Təşkilati (qurum) performans idarə etməsi, təşkilatı önə 
çıxaran, təşkilati səmərəliliyi və məhsuldarlığı artırma məqsədi daşıyan idarəetməyə deyilir. 
Təşkilatın stratejik planlar tərtib edərək öncəliklərini müəyyənləşdirməsi, bunu ən yüksək 
səviyyədən ən aşağı səviyyəyə yayması və müəyyən olunmuş hədəflərə çatması prosesinin 
idarəetməsidir. Müəssisə performans idarə edilməsində keyfiyyət, maliyyət, isgücü, təhlükəsizlik 
kimi meyarlara baxan zaman performansın reallaşdırılmasında səmərəlilik, effektivlik, qanun və 
şəffaflıq kimi meyarları nəzərə almalıdır. Təşkilati mədəniyyət, insan resursları siyasəti, xarici 
ətraf mühit, texnologiya və digər iş təcrübələri təşkilati performansa təsir göstərən amillər 
arasındadır. Bundan əlavə, fərdi xüsusiyyətlər, işləmə müddəti, əvvəlki iş təcrübəsi, yaş, iş 
münasibətləri və şəxsi münasibətlər də fərdi performansa təsir göstərən amillər arasındadır. 

PERFORMANS IDARƏETMƏ SISTEMI ANLAYIŞI, MƏQSƏD VƏ ƏSAS 

ÜNSÜRLƏRINƏ ÜMUMI BAXIŞ 
Hər bir təşkilatın təməl məqsədi qarşıya qoyulmuş hədəflərə və ya nəticələrə nail olmaq və 

müştəri məmnuniyyətini təmin etməkdir. Müəyyən olunmuş məqsədə çatmaq, mövcud 
mənbələrdən kifayət qədər yaxşı istifadə etməkdən asılıdır. Müəssisənin resursları, mal və 
materiallar, maliyyə, informasiya və ən əsası, hər hansı bir təşkilatın uğurunda əsas rol oynayan 
işçiləridir. Əgər müəssisələr insan resurslarının idarə edilməsində uğurlu olarlarsa, bu təşkilat və 
işçilərin fəaliyyətinə müsbət təsir edəcəkdir. Performans idarəedilməsi, təşkilatdan, 
komandalardan və işçilərdən daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün bir vasitədir. Performans 
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idarəetməsində məqsəd və hədəflər üçün və standartlar daxilində performansı başa düşmək və 
idarə etmək vacibdir. Bingölə (2006) görə, performans idarəçiliyinin üç əsas məqsədi var. Bu 
məqsədlər; təşkilati effektivliyi artırmaq, işçiləri həvəsləndirmək, təlim və inkişafı 
mükəmməlləşdirmək. İşçilərin göstərdikləri performans təşkilatın səmərəliliyinə təsir göstərir. 
Buna görə işçilərin davranışları, onlardan gözlənilən rolların yerinə yetirilməsi səviyyəsi, xüsusən 
də iş performansları qiymətləndirilməlidir. Fəaliyyət qiymətləndirməsi şəxs üçün də vacibdir. 
Çünki fərdin iş qabiliyyətini gözlənilən meyarlara necə çatdırmasını bilməsi, yüksəlmə istəyi və 
daha yaxşı işlərdə işləmə istəyini qarşılayacaqdır. 

Performans idarəetmə sisteminin digər əsas məqsədi yüksək performans mədəniyyətini 
yaratmaqdır. Xüsusilə performans idarəetmə sistemi fərdi hədəfləri təşkilati hədəflərə 
istiqamətləndirir, təşkilatın əsas dəyərlərinin fərdlər tərəfindən davam etdirilməsini təmin edir. 

Armstrong (2017) performans idarəetmə sisteminin məqsədlərini belə izah edir: 
• İşçiləri əllərindən gələnin ən yaxşısını etməyə həvəsləndirmək və mükafatlandırmaq, 
• İşçilərin vəzifələrinə fokuslanmaları və vəzifələrini düzgün yerinə yetirmələrini təmin 

etmək, 
• Aktiv bir idarəetmə ilə təyin olunan məqsəd və hədəflər üçün performansdan istifadə, 
• Məqsədlərə çatmaq üçün fokuslanma, fərdi və qrup potensialını qrup və təşkilat xeyrinə 

olacaq şəkildə artırmaq. 
İşçilər vəzifədə qalxma, rotasiya, mükafat və cəzalandırma kimi məsələlərdə bərabər rəftar 

gözləyirlər. Menecerlərinin özləri haqqında nə düşündüklərini də bilməlidirlər. İşçilərin 
performanslarını qiymətləndirərək bu gözləntiləri qarşılamaq mümkündür.  

Eynilə, Barutçugil (2004), performans idarəetmə sisteminin hədəflərini üç əsas qrupa ayırır. 
Birincisi idarəetmə ilə əlaqədar məqsədlərdir; qiymət, vəzifə artımı, rotasiya, işdən çıxma və s. Bu 
idarəetmə ilə əlaqədar qərarlar qəbul etməkdə görünür. İkincisi, inkişaf hədəfləri; karyera 
planlaşdırması, təlim-inkişaf proqramlarının hazırlanması,məsləhət və təlimat dəstəyi vermək, 
güclü və zəif tərəflərini müəyyənləşdirmək və müvafiq rəy vermək gündəmdədir. Üçüncüsü, 
tədqiqata istiqamətlənən məqsədlər; iş məmnuniyyəti və motivasiya səviyyəsini 
müəyyənləşdirmək, gələcək hədəfləri müəyyənləşdirmək, fəaliyyət səviyyəsinə təsir edən amilləri 
aşkar etmək və işçilərin fəaliyyəti ilə təşkilati məqsədlər arasındakı əlaqəni araşdırmaqda önə 
çıxır. 

Xülasə, sistemin əsas məqsədləri; fərdi fəaliyyətin təşkilati hədəflər istiqamətində sağlam və 
ədalətli standartlar vasitəçiliyi ilə müəyyənləşdirilərək ölçülməsi, bu mövzuda insanlara məlumat 
verilməsi və fərdi performansı yaxşılaşdırmaqla təşkilati effektivliyin artırılması . 

Performansın idarə edilməsinin altı əsas elementini aşağıdakı kimi sadalamaq olar: 
• Təşkilati məqsədlərə (dövrün əvvəlində işçi ilə menecer arasında hədəf müəyyənləşdirmə 

görüşləri ilə) görə fərdi fəaliyyətin planlaşdırılması aparılır. 
• İşçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilə bilməsi üçün qiymətləndirmə metodunun seçilməsi, 

zəruri meyarların müəyyənləşdirilməsi, 
• Seçilən metodlara görə performansın qiymətləndirilməsi (müəyyən olunmuş prinsiplərə 

görə qiymətləndirmə formalarının doldurulması, müsahibələrin aparılması), 
• Qiymətləndirilən işçinin performansı barədə geri rəy (feed-back) verilməsi 

(qiymətləndirmə görüşləri təşkil etmək), 
• Geri rəy(feed-back) nəticələrinə görə fərdi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün işçinin 

istiqamətləndirilməsi (coaching), 
• İşçi haqqında qərar qəbul edərkən (mükafatlandırma, yüksəliş, karyera inkişafı, təhsil və 

s.) performans qiymətləndirmə nəticələrinin təməl təşkil etməsi, 
Açıqlanan bütün bu təməl ünsürlərin, insan resursları idarəetməsinin digər funksiyaları ilə 

uyğunluq içində çalışması zəruriliyi unudulmamalıdır. Bir müəssisə əgər idarəedicisi performans 
nəticələrini diqqətlə qiymətləndirirsə və bu nəticələrin yaxşılaşdırılması, qarşıya qoyulan tələbləri 
inkişaf etdirmək üçün lazımi dəyişikliklər edirsə müvəffəq ola bilər. 
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Effektiv bir perfromans idarəetmə sisteminin əsas elementləri; performansla əlaqəli 
standartlar, performansın ölçülməsi meyarları, işçilərə və insan resursları vahidinə verilən geri 
rəydir. Performans standartları və ya ölçmələr işin özü ilə əlaqəli deyilsə, nəticələr real 
olmayacaqdır. Heç bir geri rəy verilmirsə, işçi inkişaf etməyəcək və insan resursları ilə bağlı 
məlumat sistemi əskik sənədləri ilə kadrlarla bağlı qərarlarda təsirli olmayacaqdır. Performans 
ölçümləri strateji idarəetmənin ayrılmaz hissəsidir. Nəyin, necə, harada, nə vaxt və nə üçün 
olduğunu ölçmək çox vacibdir. 

NƏTICƏ 
Ölkəmizdə xüsusilə ictimai təşkilatlarında performans idarəetmə sisteminin xüsusiyyətlərinin 

yüksəldilməsi lazım olduğu açıqdır. Çünki dövlət qurumlarında dar fəaliyyət qiymətləndirməsi 
olaraq görülə bilən "illik qeyd hesabatı" nın tətbiqi sonuncu dəfə 2010-cu ildə edilmişdir.  

Bütün müəssisələr üçün uyğun hesab olunan fəaliyyət qiymətləndirmə sistemi yoxdur. Am-
ma bölmə hədəflərinə görə fərdi hədəflərin müəyyənləşdirildiyi nəticə yönümlü, bununla birlikdə 
peşə bilik və bacarıqlarını da nəzərə alan sistemlərin mənimsənilməsində fayda var. Xüsusilə 
çoxsaylı qiymətləndiricilər və qiymətləndirmə müsahibələri ilə geri-rəyin (feed-back) əhəmiyyəti 
gözardı edilməməlidir. Performansın qiymətləndirilməsi metodlarında həddindən artıq sənədi 
əhatə etməməli və sənədləri doldurmaq çox vaxt almamalıdır. Bu gün kompüter əsaslı qiymətlən-
dirmə proqramları və əlaqə vasitələrindən (elektron poçt, telefon, faks və s.) geniş istifadə olunsa 
da, menecer və işçinin üz-üzə ünsiyyəti hələ də vacibdir.Performans idarəçiliyinin bütün mərhələ-
lərində menecerlər və işçilər zəruri hallarda görüşə bilməli, performans planlaşdırma və qiymət-
ləndirmə görüşmələrini məcburiyyət olaraq görməməli və görüşlərə hazırlıqlı gəlməlidirlər. İnsan 
resurslarının idarə edilməsi prosesində performansın qiymətləndirilməsi nəticələri nəzərə alınmalı, 
qiymətləndirmə nəticələri işçilərin karyera yüksəlişi və rotasiyası kimi əməliyyatlarda istifadə 
edilməlidir. Performans qiymətləndirmə nəticələrinə görə gözlənilən performansı göstərən işçiyə 
kifayət qədər əlavə ödəniş verilməlidir. Bununla birlikdə, əlavə ödənişin bir motivasiya vasitəsi 
olduğunu unutmamalıyıq və iş rahatlığını pozmadığı miqdarda olmasına diqqət edilməlidir. 
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XÜLASƏ 
Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bir növ neftdən asılılıq səciyyəvidir .Bu isə o qədər də yaxşı 

bir hal olaraq qiymətləndirilməməlidir. Çünki, bir sektorla inkişaf edən iqtisadiyyat həm də ,o 
sektordan asılıdır deməkdir . Yəni o sahədə geriləmə olarsa iqtisadiyyatın tamamilə geriləyəcəyini 
ifadə etməkdədir.. Bunun üçünsə qeyri-neft sektorunun inkişfı günümüzün aktual məsələlərindən-
dir .İnşaatın da qeyri-neft sektorunun bir qolu olmasıvəölkəmizdə mənzil bazarındakı qiymətlərin 
yetəri qədər yüksək olması onu bir sektor olaraq iqtisadiyyatımızda vacib bir fenomen edir .İnşaat 
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sektorunun inkişafı yeni göydələnlərin inşa edilməsi deməkdir ki, bu da öz növbəsində digər 
qeyri-neft sektoru olan turizmin də inkişafına töhvə verir.Bu işin məqsədi inşaat sektorundakı və-
ziyyəti araşdırmaq və onun inkişaf istiqamətlərini müəyyən etmək və hal-hazırda bu istiqamətdə 
görülən işlər haqqında məlumat verməkdir. 

AÇAR SÖZLƏR: İNŞAAT, İQTİSADİYYAT, PERESPEKTİV 

 

GIRIŞ 
Azərbaycanda inşaat sektorunun inkişafına ehtiyac vardır.Hal-hazırda inşaat sektorunda olan 

zəyifliklər bəzi problemlərə yol açır. Bu problemlərin aradan qaldırılması və sahənin inkişafı üçün 
əsaslı addımlar atılmalıdır ki , bunu da son illərdə görürük.1990-2015-ci illərdə Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi inkişafı ilə inşaat sektoru arasndakı sıx münasibətin olduğunu sezmək olur .Qeyd 
olunan kimi, mənzil bazarındakı qiymət yükəkliyinin olması , paytaxtdan kənar bir-sıra bölgələrdə 
inşaatın o qədər də sürətli inkişaf etməməsi hələ də bu TƏDQİQAT işinə ehtiyacın olduğunu 
ifadə edir .Son illərdə paytaxtda bir sıra göydələnlər inşa edilmişdir .Bu da, Bakının imicinə 
gözəllik bəxş edir . Problem olaraq isə bu tikinti işlərinin bəzən şəhərin panoramı nəzərə 
alınmadan aparılması, bu işlərin digər bölgələrdə də paytaxtdakı qədər fokslu şəkildə 
aparılmaması və s. kimi sadalana bilər. Amma bu işlərin daha dolğun şəkildə davam etdirilməsi 
və yuxarıda sadalanan problemlərin aradan qaldırılması NƏTİCƏdə qeyri-neft sektorunun 
inkişafına və sosial rifahın təmin olunmasına öz töhfəsini verəcəkdir..BuTƏDQİQAT işində illər 
üzrə Azərbaycanda inşaat sektoru haqqında statistik məlumatlar göstəriləcək ,onlar arasında 
müqayisələr aparılacaq və inkişaf perespektivləri araşdırılacaqdır .  

TƏDQIQAT METODU 
TƏQDİQAT araşdırma yolu ilə aparılmışdır .Statistik göstəricilərdən istifadə edilməklə 

TƏDQİQAT işi daha dəqiqləşdirilmişdir . Bəzi statistik göstəricilər analiz edilmiş və məlumatlar 
müqayisə edilmişdir .Azərbaycan müstəqillik qazandığı gündən öz iqtisadiyyatını inkişaf 
etdirmək strategiyası sərgiləməkdədir ki, bu stategiyada inşaat sektoru da mühüm paya sahibdir 
.İnşaat sektorunun ÜDM –dəki payı 1991-ci ildə 8.1% olduğu halda bu göstərici 1999-cu ildə 
10.9% olmuşdur ki, bu da gözəçarpar artımı ifadə edir .2000-2001-ci illərdə bu o qədər də 
dəyişməmiş olsada, biz artım tendensiyasını 2004-cü ildə müşahidə edirik .Belə ki, 2004-cü ildə 
inşaatın ÜDM-dakı payı13% olmuşdur .2010-ildə ÜDM-dakı payda bir qədər geriləmə olsa 
da,2015-ci ildə artım yenidən olmuş və göstərici 12.5% olmuşdur.Neft sektoruna xarici 
sərmayənin axımının başladığı gündən inşaat sektorundada irəliləyiş olmuşdur ki , bunu da ,neft 
sektoru ilə bağlı inşaat işlərinin əsaslı xarakter alması ilə ifadə etmək rasionaldır.2004-cü ildə 
tikinti sektoruna qoyulan investisiya 24.2 triliyon manat olmuşdur ki, bu da əvvəlki il nəzərən 
müqayisədə 39.8% çoxdur .2002-ci ildə isə bu bir qədər də az olmuşdur.(10.3 triliyon manat ) 
illər üzrə statistik göstəricilərin artım göstərməsi bu sahə üzrə ciddi və davamlı addımların 
atıldığını ifadə edir. Bu sahəyə olan investisiyaların böyük bir qismi xarici investorlar tərəfindən 
həyata keçirilmişdir . Bu da xarici sərmayəçilərin Azərbaycana olan marağını və etimadını 
təcəssüm etdirməkdədir .2017-ci ilin yanvar-may aylarında ümumi inşaat işlərinin 87.6% -i qeyri-
dövlət tikinti müəssisələri yerinə yetirib ki, bu da adı çəkilən sektorda sahibkarlığın inkişaf etməsi 
deməkdir . Hər hansı bir sektorun inkişaf etməsi müvafiq iqtisadi göstəricilərə də təsir edir ki , 
bunlarada misal olaraq işsizlik və məşğulluğu qeyd edə bilərik . TƏDQİQAT onu göstərir ki, 
inşaat sektorunda çalışanların sayı digər sektorlara nəzərən üstünlük təşkil edir .Dövlət statistika 
komitəinin məlumatına əsasən 2017-ci ildə tikinti sahəsində çalışan muzdlu işçilərin orta siyahı 
sayı 102,7 min nəfər təşkil etmişdir, onların 52,9 min nəfəri binaların tikintisində çalışmış vəhər 
birində 24,9 min nəfər olmaqla mülki təyinatlı inşaat işlərində və ixtisaslaşdırılmış tikinti işlərində 
fəaliyyət göstərmişlər. İşçilərin 27,4 %-idövlət, 72,6 %-iisə qeyri-dövlət tikinti müəssisələrində 
məşğul olmuşlar.Bu isə öz növbəsində yenə sosial rifaha xidmət göstərən bir startegiyanın 
NƏTİCƏsidir.Regioonlar üzrə də inşaat sektorunun pay bolgüsü vardır .Bu bölgü regiondan 
regiona dəyişkəndir. Bu isə həmin ərazilərdə şəhərləşmənin və infrastrukturun inkişafı ilə 
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əlaqədərdir . Abşeron yarmadası üzrə inşaat sektorunun pay bölgüsü əsasən üç iri şəhərin payına 
düşür ki, bunlar da Bakı, Sumqayıt və Xırdalandır .Qərb bölgəsində isə inşaat və tikinti 
sektorunun ən çox inkişaf etdiyi şəhər Gəncə şəhəridir.TƏDQİQAT işində inşaat sektorunun 
keçdiyi inkişaf mərhələsi ifadə olumuş və statistik məlimatlar əks etdirilmişdir . 

NƏTİCƏ 
TƏDQİQAT işinin NƏTİCƏsi olaraq biz müəyyən zaman kəsiyində Azərbaycanda inşaat 

sektorundakı irəliləmələri araşdırdıq, bu sahədə olan problemləri müyyən etdik .İndiyə qədər 
hansı addımlar atılıb onu ifadə etdik . Azərbaycanda inşaat sektorunun yüksək potensialı vardır və 
indiyə qədər atılan addımlar hələ də iddialı addımların atıla biləcəyinə bariz nümunədir 
.NƏTİCƏdə inşaat sektorunun inkişaf etməsi xalqın sosial rifahını artıracaq.Bu o şəkildə baş 
verəcəkdir ki, sektorun inkişafı yeni iş yerlərinin yaranmasına iqtisadi zəmin yaradacaqdır və 
bununlada rifahı təmin edən bir göstərici öz iqtisadi mövqeyini sabitləyəcəkdir .NƏTİCƏdə bu 
sahənin inkişafı üçün atılan addımlar səmərə vermişdir .Bunu Azərsənayetikinti,Azərsutikinti 
,Azərenerjitikinti kimi firmaların yaranmasına istinadən qeyd edirik . Azərbaycanın bir çox 
regionlarında inşaat sektorunun canlandırılması üçün perespektivlər mövcuddur . Bu potensial 
gücdən istifadə olunaraq sektorun inkişaf etdirilməsi mümkündür . Digər tərəfdən də neft gəlirləri 
hesabına bu sahə üçün investisiyanın qoyularaq inkişafıda düşünülə bilən bir məsələdir . 
İnvestorların bu sahəyə doğru stimullaşdırılması NƏTİCƏdə sektorda olan boşluqarın və 
problemlərin zamanla aradan qalxması üçün şərait yaradacaqdır . Düzdür indi də ölkəmizdə 
xüsusi sahibkarlar vardır ki, inşaat sektoru fəaliyyəti ilə məşğuldurlar amma ,bunun daha da 
artırılması yönümlü işlər sahəni sözsüz ki , canlandıracaqdır. Var olan potensialımızın inkişaf 
etdirilməsi , sahəyə stimullaşdırıcı addımların atılması , dövlət və qeyri dövlət müəssisələrinin bu 
sahəyə maraqlarının artırılması, tək paytaxt və ətrafında deyil , digər regionlarda da bu sahəyə 
investorların cəlb oluması inşaat sektorunun Azərbaycan iqtisadiyyatında payının artmasına 
zəmin yaradacaqdır . 
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ABSTRACT 
Today, the driving forces of the modern world financial sector are associated with the 

mechanism of the financial market. They accumulate unused or inefficiently used financial 
resources, turn them into investments and direct them to the areas of the most economically 
profitable use. These forces force all participants in the financial market to apply and disseminate 
the most effective combinations and methods of using resources, transforming the financial 
infrastructure in accordance with a changing system of social needs. When analyzing the 
investment process from the point of view of its stimulating effect on the financial market, the 
problems of insufficiency of the methodological and applied apparatus, adapted to the conditions 
of the domestic monetary regulation system, become especially urgent. The purpose of the article 
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research is to improve the mechanism of the investment process as an effective tool to stimulate 
and develop the financial market of the Azerbaijan Republic in the context of systemic risks of the 
global financial sector, taking into account its adaptation to the best foreign practices, along with 
the liberalization of the monetary policy of Azerbaijan, which regulates the relations of all 
participants in the financial market. 

KEY WORDS: financial, bank, investment 

 

INTRODUCTION 
In the Republic of Azerbaijan fundamental and multilateral reforms are underway to create 

an independent national economy based on modern market relations and its efficient integration 
into the world economic system. One of the main directions of the reforms is related to the 
organization and development of modern banking and financial sectors, which are necessary for 
economic development in the country. In this regard, the development of the non-oil sector in the 
country over the past decade, reducing the disparities between regions and increasing the 
diversification of the economy has been focused on expanding the scope of these reforms for the 
main objectives of economic policy. The attraction of foreign investment in these areas, and the 
successful implementation of the oil strategy, will result in the creation of revenues necessary for 
the growth of consumption and investment in the country as a whole and economic activity in 
general. Increasing investment activity in Azerbaijan and expanding the banking sector's activities 
in this context are of particular importance in terms of implementation of adopted programs and 
concepts. 

RESEARCH METHOD 
The Azerbaijani monetary segment, along with the whole economy, confronted an 

assortment of difficulties following 2014's droop in oil costs. In 2015, the portion of advances in 
remote money bounced to 49 percent due to the devaluation of the national money, be that as it 
may, has been progressively diminishing since at that point. Additionally, the absolute advance 
portfolio has fallen: in 2018 complete extraordinary advances were than third lower than in 2014. 
  

 
Diagram 1. Leoans of credit institutions (2005-2018) 

The past due advance proportion expanded just about two-overlay in 2015–2018, coming to 
12 percent before the finish of 2018. In 2018 for the credits in outside money the share of non-
performing credits significantly higher and sum 16.4 percent while for credits in national cash it's 
only 9.6 percent. 

 
Diagram 2. Overdue loans (2005-2018) 
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Corporate loaning in Azerbaijan centered in Baku and is to a great extent coordinated 
towards built up medium and huge undertakings. The biggest offer of the corporate advances was 
given to exchange and services organizations (18 percent), trailed by transport and 
communication (11 percent). Households accounted for nearly half of all advances (41 percent). 
Almost 9 out of 10 loans to households (88 percent) were issued in national currency. Beneath the 
proclaim, the portion of an individual’s credit obligation beneath USD 10,000 (AZN 17,000), 
which expanded after the cheapening in manat terms, will be repaid at the cost of the State 
Budget. The foremost sum of loans taken out some time recently 21 February 2015, will be 
compensated at AZN 0.25 (USD 0.15) for each US dollar, and of credits issued from 22 February 
to 21 December 2015 at AZN 0.6 (USD 0.35) for each US dollar. The sum of remuneration to 
each person ought to not surpass USD 5,000. 

 
Diaqram 3.Loeans to household 

The share of private banks’ credits rose significantly in 2017 due to the rebuilding of the 
state-controlled International Bank of Azerbaijan (IBA). By the by, the state remains extensively 
included within the keeping money segment. High intrigued rates cruel that numerous businesses 
favor to back investment with their claim assets. The normal intrigued rate on national cash 
credits for lawful substances diminished between 2012 and 2016, and stabilized at around 9 
percent in 2017–2018. Average intrigued rates on credits in remote money are presently lower 
than rates on national cash advances; be that as it may, as it were companies that win in US 
dollars can manage them, whereas other borrowers are afraid of tall money dangers. 

 
Diaqram 4.The structure of leoans in the economy by credit institution type 

Household savings funds respond delicately to the refinancing rate and depreciation. Reserve 
funds fell (minus 21 percent) in 2016 after 2015’s cheapening. However, the high interest rate for 
stores in national money, in differentiate to the low intrigued rate for deposits in remote money, 
has restored savings growth, and mainly in national cash 

 
Diagram 5.Husehold saving (2009-2018bln) 
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The normal intrigued rate on national cash stores and savings for people declined between 
2009 and 2015, but demonstrated a short-lived increment in 2016–2017 before dropping back 
down to 10 percent. The normal intrigued rate on stores and investment funds in remote currency 
has been falling quickly since 2015, stabilizing in 2018. 

CONCULUSION 
1. Investment attractiveness is an economic category, which is a complex characteristic of 

investment potential indicators, asset utilization efficiency and investment risks, which ensures 
reliable achievement of investor goals. Investment attractiveness is influenced by both internal 
and external factors. 

2. One of the main priorities of the Government of Azerbaijan is to diversify the country's 
financial sector and attract foreign investors, in particular in the following sectors. 

3. The influx of foreign direct investment in the non-oil sector is limited by the low 
attractiveness of enterprises. The management level of many enterprises, the organization of 
accounting, sales, marketing operations lags behind European standards and does not meet 
modern requirements. For these reasons, a basis has not yet been created for the wide attraction of 
investors in the manufacturing sector. 

5. In order to improve the investment climate in the country, it is necessary to develop a 
comprehensive program to attract foreign investment in accordance with the main objectives of 
the social strategy of economic development. The program should identify sectoral and regional 
priorities and identify measures to improve the investment climate. 

 
REFERENCES 
1. Martin, K. The Method of Payment in Corporate Acquisitions, Investment Opportunities, and Management Ownership, in: 

The Journal of Finance, Vol. 51, Issue 4, 2019, Pages. 1227-1246  
2. Wallach J.M., Tattersall C. Money and Banking. New York: The Rosen Publishing Group, 2018, 64 p. William, C.M.Sandip,  
3. Efremova L.S. (2018). Bank auditing. Textbook. Minsk: BSEU 
4. Pamela Peterson Drake, Frank J. Fabozzi. 2019, The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business 

Finance, and Portfolio Management 

5. Campbell R, et al, (2019) Economic Principles Problem and Policies 12th edition, Mc Graw-Hill Inc 

 

 

 

HƏRBİ – İQTİSADİ STRATEGİYANIN TƏLƏBLƏRİ VƏ BU 

TƏLƏBLƏRİN İQTİSADİ İMKANLARLA UZLAŞDIRILMASI 
 

ƏSƏDOV ŞAHMƏDDIN MƏHƏR OĞLU  
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi İnformatika kafedrasının müəllimi 

 

POLKOVNIK NAĞIYEV ABBAS FƏRRUX OĞLU 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin  

İnformatika kafedrası rəisinin müavini-İnformatika sisiləsinin rəisi 
 

Xülasə: Müharibə və ümumi iqtisadi sistem arasında qarşılıqlı münasibətlərin ümumi sistemində xüsusi yer 
hərbi təşkilat, hərbi idarə və ümumiyyətlə hərbi fəaliyyət sahəsində həm siyasi, həm maddi, həmdə təşkilati 
məsələlərin üzvi bağlılığının vəhdətini təşkil edən amillər hərbi strategiya sahəsinə məxsusdur. 

Strateji əhəmiyyət kəsb edən məsələlər və strateji məqsədə nail olmaq üçün qarşıya qoyulan əsas tapşırıqlar sıx 
şəkildə iqtisadiyyatla bağlıdır. Bu məqsədlərin yerinə yetirilməsində ölkənin maddi imkanları nəzərə alınmadan, 
strateji planların dərin iqtisadi əsaslandırmaları, silahlı qüvvələrin maddi-texniki təminatı, onların qarşısında duran 
məsələlərin praktiki reallaşdırılma imkanı olmadan uğurla həll oluna bilməz. 

Açar sözlər: Müharibə, siyasət, strategiya, hərbi – iqtisadi strategiya, təhlükəsizlik.  

ТРЕБОВАНИЯ ВОЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ И САПОСТОВЛЕНИЕ ЭТИХ 

ТРЕБОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Резюме: Особая роль в общей системе взаимоотношений между войной и общей экономической 

системой, в целом, военно политические, материальные и военно организационные вопросы принадлежит 
военной стратегии.  
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Вопросы стратегической важности и основные задачи для достижения стратегических целей тесно 
связаны с экономикой. Невозможно достичь этих целей без учета финансовых ресурсов страны, глубокого 
экономического обоснования стратегических планов, материально-технического обеспечения вооруженных 
сил и практической реализации стоящих перед ними задач. 

Ключевые слова: Война, политика, стратегия, военно - экономическая стратегия, безопасность. 
 

MILITARY AND ECONOMIC STRATEGY REQUIREMENTS AND DISTRIBUTION OF THESE 

REQUIREMENTS FOR ECONOMIC OPPORTUNITIES 
Summary: In the military system, the special role in the general system of interrelationships between war and 

the general economic system belongs to the military strategy, the military, the military and, in general, the political, 
material, and organizational issues of military activity. 

Issues of strategic importance and the main objectives for achieving the strategic goals are closely linked to the 
economy. It is impossible to achieve these goals without taking into account the country's financial resources, the deep 
economic justification of strategic plans, the logistical support of the armed forces and the practical implementation of 
the challenges facing them. 

Key words: War, politics, strategy, military - economic strategy, security. 

 
Giriş: 
Strategiya – hərbi siyasi məqsədə çatmaq və yüksək nailiyyətlərin əldə ediməsinə nail 

olmaqdır; həmin nailiyyətlərin iqtisadiyyatla əlaqələri müəyyən (xüsusiyyətə) xarakterə malikdir. 
Burada hərbi - siyasi məqsədlərə çatmaq üçün müharibənin bilavasitə təşkilatının, əsas praktiki 
tədbirlər kompleksinin prizmasından baxılması zəruridir.  

Hərbi strategiya ( dr. Yunan. Στρατηγία , strategiya - "komandir sənəti"), hərbi sənət 
sahələrindən biri, ən yüksək təzahürü olan bir elmdir. Müharibəyə hazırlığın nəzəriyyəsi və 
təcrübəsi, onun planlaşdırılması və aparılması məsələlərini əhatə edir, hərbi işlərin tərkib hissəsi 
olan müharibə qanunlarını araşdırır. [4, s. 210]. 

Strategiya, hədəf dəyişdirmə, ümumi plan və daim dəyişən vəziyyət və şərtləri nəzərə alaraq 
düşmənə qarşı tədbirlərin ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi yolu ilə müharibədə qələbə 
qazanmağın bir yoldur. Strategiya müharibəyə hazırlığı və silahlı qüvvələrin (qoşunların) 
müharibənin məqsədinə çatmaq üçün ardıcıl əməliyyatları birləşdirmək sənətini özündə 
cəmləşdirir. Strateji planda düşməni məğlub etmək üçün həm silahlı qüvvələrin, həm də ölkənin 
bütün imkanlarından, xüsusilədə iqtisadi imkanlardan istifadə ilə bağlı məsələlər həll olunur. 

Bəzi xarici dövlətlərdə böyük bir strategiya (bütövlükdə müharibə strategiyası) və kiçik bir 
strategiya (müxtəlif ölçülü hər növ əməliyyatların planlaşdırılması, hazırlanması və aparılması 
məsələləri) özünə məxsus şəkildə planlaşdırılır. Rus ənənəsində kiçik bir strategiya əməliyyat 
sənəti adlanır. [1, s. 10]. 

Strategiya siyasətə tabedir, müharibənin siyasi məqsədlərə nail olmaq vasitəsidir. Siyasət 
strategiyanın ümumi xarakterinə təsir edir, onun məqsədlərini və tapşırıqlarını təyin edir və bu da 
hərbi əməliyyatların və bütövlükdə müharibənin aparılması vasitələrinin, forma və üsullarının 
daha optimal seçimini şərtləndirir. Nə qədər ki, siyasət üçün müəyyən iqtisadi şərait, maraqlar, 
ziddiyyətlər yaranır, o qədər də strategiya siyasətə “xidmət göstərərkən” nəticə etibarı ilə o hərbi-
siyasi qüvvələrin və sosial qrupların maraqlarını həyata keçirir və buda onu göstərir ki, kimlərinsə 
mövqeyi silahlı zorakılıqla müəyyənləşir.  

Strategiya həm müharibə planının işlənib hazırlanmasında, həm də onun aparılması 
üsullarında iqtisadi imkanların hesabatına əsaslanır. İstənilən strateji qərarın verilməsi ölkə 
iqtisadiyyatının vəziyyəti haqqında hesabata və eyni zamanda tərəflərin təkcə hərbi deyil, 
həmçinin iqtisadi, xüsusən də hərbi-iqtisadi qüvvələrinin hərtərəfli nisbət qiymətinə əsaslanması 
tələb olunur.  

Eyni zamanda strateji planlar iqtisadiyyata əks təsir göstərməklə yanaşı, həmdə iqtisadi 
inkişafa müəyyən düzəlişlər verir. Beləki strateji planlar,müharibə şəraitində iqtisadiyyatı 
müharibə tələblərinə “uyğunlaşmağa” “məcbur” edir və müharibənin uğurlu aparılması üçün, 
iqtisadi imkanların möhkəm əsaslandırılması və bu imkanların yaradılması üçün bütün resurslarını 
səfərbər edir. 
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Müvafiq olaraq təşkilat, struktur, silahlı qüvvələrin komplektləşdirlimə sistemi, demək olar 

ki, hərbi quruculuğun bütün elementləri axırıncı növbədə hərbi texnikanın kəmiyyəti və 

keyfiyyəti, kadrların hazırlıq səviyyəsi və bütövlükdə əldə olan resurslardan səmərəli istifadə 

edilməsi ilə müəyyənləşdirilir. Belə ki, təşkilatda və strukturda dəyişikliklər, maddi – texniki 

təminat normativləri, təchizatların ölçülərindən, istehsalatın ardıcıllığından, kooperasiya 

əlaqələrinin etibarlılığından asılı olaraq müəyyən edilir. 

Buradan görünür ki, iqtisadiyyatın vəziyyəti, iqtisadiyyatın silahlı qüvvələrin maddi və digər 

resurslarla təminatı üzrə imkanları, ümumiyyətlə vasitəsiz şəkildə strateji fəaliyyət formalarında, 

əməliyyatların xüsusiyyətində, strateji planların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində öz əksini 

tapması, hərbi – iqtisadi strategiyanın tələbləri və bu tələblərin iqtisadi imkanlarla uzlaşdırılması 

kimi qiymətləndirilir. 

Ölkə iqtisadiyyatının (mezoiqtisadiyyat səviyyəsində) hərbi sektorunun (hərbi sənayenin, 

hərbi elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktorunun işlənməsinin, kadrların hazırlanmasının, hərbi 

infrastrukturun) qarşısında siyasi və strateji məqsədlərə nail olunması üçün irəli sürülən tapşırıqlar 

daim dəqiqləşdirilir və lazımi düzəlişlər edilərək yerinə yetirilir.  

Bu da ölkə iqtisadiyyatının işlək bir mexanizm kimi, strateji məqsədlərin yerinə yetirilməsi 

üçün, iqtisadi imkanlaırı səfərbər edərək, həm mövcud, həmdə potensial resurslardan səmərəli 

istifadə etməklə qarşıya qoyulan hərbi strateji məqsədlərə nail olunmasını təmin edir. 

Eyni zamanda hərbi strategiyanın zəruri “ehtiyacların” ödənilməsi məqsədi ilə müəyyən 

olunan iqtisadiyyat üçün bəzi ümumi tələblər ifadə etmək olar. 

Onlar aşağıdakılardan ibarətdir:  

- hərbi sahələrin və hərbi ETTKH-in prioritet inkişafını təmin etmək; 

- müharibə zamanı iqtisadiyyatın səfərbərlik və yenidən qurulmasına hazırlıq tədbirləri 

keçirmək;  

- kommunikasiya və infrastrukturun inkişafına imkan yaratmaq və bu sahələrdə inkişafa 

nail olunmasını təmin etmək; 

- hərbi şəraitdə iqtisadiyyatın və iqtisadi inkişafın davamlılığını, onun fəaliyyət qabiliyyətini 

artırmaq; 

- İdarəetmənin davamlılığını və informasiyanın etibarlı daxil olmasını təmin etmək.  

Bu və digər oxşar tələblər müharibə şəraitində daha sərt və qəti olurlar. [3, s. 102].  

Müharibə şəraitində döyüş fəaliyyəti zamanı lazım olan ehtiyacların ödənilməsi üçün, 

resursların istifadəsi və həm də bölüşdürülməsi mütləq şəkildə şərtləndirilir. 

Müharibə şəraitində ölkə iqtisadiyyatı istehsalın maksimal səviyyəsini dəstəkləyərək və 

istehsalın fasiləsizliyini təmin edərək son dərəcə yüksək iqtisadi gərginliyə dözməyə hazır 

olmalıdır.  

Geniş mənada desək hərbi işlərin bütün iqtisadi məsələlərini əhatə edən hərbi - iqtisadiyyat , 

dövlətin (hərbi) potensialını təmin edən iqtisadiyyatın bir sahəsidir. Bundan əlavə, 

hərbi elmin ayrılmaz hissəsi olan və bir dövlətin hərb işlərinə iqtisadi dəstək qanunlarını 

(müdafiə, inşaat , silahlı qüvvələrin saxlanılması və sair) araşdıran bir elm və akademik 

intizamdır. 

Hərbi iqtisadiyyat mülkü iqtisadiyyatdan təcrid olunmur - bir sıra sənaye və müəssisələr həm 

mülki, həm də hərbi məhsullar istehsal edir və ya iqtisadiyyatın həm mülki, həm də hərbi 

sektorlarında istehlak olunan məhsullar (paralel istifadə məhsulları) (ayaqqabı, parçalar, geyim, 

ərzaq, nəqliyyat və bu kimi əmtəələr və s.) istehsal edir. 

Bu, hərbi iqtisadiyyatın həm obyektiv bir reallıq olduğuna, həm də konkret şəraitdə elmin 

necə inkişaf etdiyinə bağlıdır. Xüsusi cəhət odur ki, hərbi iqtisadiyyat bir tərəfdən milli 

iqtisadiyyatın bir hissəsi kimi, digər tərəfdən isə ayrı – ayrı üzvü bağlı sahələrin bir kompleksi 

kimi fəaliyyətdə olan iqtisadiyyatdır. Bu da tələb və təklif münasibətlərinin tənzimlənməsi yolu ilə 

baş verən bazar iqtisadiyyatı ilə xarakterizə olunur.  
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Digər tərəfdən, hərbi – iqtisadi sistem sırf mərkəzləşdirilmiş idarəetmə ilə dövlətin hərbi 
təşkilatı adlanan bir sistemə sahibdir. Bu sistemin isə fəaliyyətinin son nəticələrinə görə ən yüksək 
məsuliyyəti - dövlətin hərbi təhlükəsizliyini təmin etməkdir. 

“Heç bir şey ordu və donanma kimi iqtisadi vəziyyətdən asılı deyil. "Silahlanma , tərkibi, 
təşkili, taktika və strategiyası ilk növbədə istehsalın hazırkı mərhələsindən və rabitə vasitələrindən 
asılıdır". - F. Engels [4, s. 168].  

Bir çox dövlətlər və görkəmli dövlət xadimləri hərbi işlərin başlaması ilə ortaya çıxan hərbi 
iqtisadiyyata aid problemlərdən narahat idilər. Rusiyada hərbi iqtisadiyyat problemlərinə dair ilk 
əsərlər 19-cu əsrdə ortaya çıxdı. 19-cu əsrin sonu - 20-ci əsrin əvvəllərində müxtəlif dövlətlərdə 
silahlı qüvvələr, hərbi əməliyyatlar və hərbi iqtisadiyyat əlaqələrinin öyrənilməsinə həsr olunmuş 
elmi əsərlər daha fəal şəkildə nəşr olunmağa başladı. [3, s. 172]. 

Hərbi iqtisadiyyat hərbi elmin ayrılmaz hissəsidir. Hərbi (döyüş) əməliyyatları (silahlı 
münaqişə, müharibə) və iqtisadiyyat arasındakı əlaqəni (uzlaşmanı), müharibə edən dövlətlərin 
(dövlətlərin koalisiyaları) hərbi-iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsi və müqayisəsi, 
iqtisadiyyatın (milli iqtisadiyyatın) səfərbər olma formaları və yollarının müəyyənləşdirilməsi 
və döyüş vəziyyətinə keçirilməsini öyrənir.  

 Hərbi iqtisadiyyat bir elm olaraq dövlətin müdafiəsinin müxtəlif sahələrində formalaşan 
iqtisadi proseslər və hadisələr haqqında biliklər sistemidir . Buradan göründüyü kimi hərbi 
iqtisadiyyat, iqtisadi və hərbi elmlə sıx bağlıdır.  

Bu da hərbi - iqtisadi strategiyanın tədqiqat proseslərinin iqtisadi cəhətdən əsaslardırılmasına 
imkan yaradır və həm müharibə, həm də sülh şəraitində, hərbi – iqtisadi strategiyanın tələbləri 

və bu tələblərin iqtisadi imkanlarla uzlaşması nəticəsində mümkün olur. 
Burada: 

- dövlətin (ölkənin) müdafiəsini və təhlükəsizliyini təmin etmək; 

- dövlətin (ölkənin) hərbi-iqtisadi potensialını təmin etmək; 

- dövlətin (ölkənin) iqtisadiyyatının (milli iqtisadiyyatının) səfərbərlik hazırlığını təmin 
etmək; 

- hərbi vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hərbi xidmət; 

- hərbi sahədə əməkdaşlığın təmin edilməsi; 

- müharibə (silahlı münaqişə) və iqtisadiyyat arasındakı əlaqəni təmin etmək; [2, s. 6]. 
Hərbi iqtisadiyyatın inkişafı, dövlətin iqtisadi potensialının ümumi inkişafı, hərbi 

əməliyyatlar zamanı (müharibə şəraitində) fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti və silahlı qüvvələrin 
müharibə vaxtında və sülh şəraitində ehtiyaclarının ödənilməsi ilə ayrılmaz dərəcədə əlaqəlidir.  

Burada:  
1. Dövlətin hərbi gücünün iqtisadi təminatı: dövlətin hərbi gücü ilə hərbi iqtisadiyyatın 

uzlaşması; hərbi təhlükəsizlik ölkənin milli təhlükəsizliyinin tərkib hissəsi kimi; hərbi güc və 
hərbi-iqtisadi potensial; xalq təsərrüfatının quruluşunda hərbi iqtisadiyyat. 

- Hərbi-iqtisadi proses və onun effektivliyi: hərbi iqtisadi prosesin quruluşu; hərbi iqtisadi 
fəaliyyətin səmərəliliyi; hərbi iqtisadi təhlilin növləri və metodları.  

- Hərbi bazar və onun fəaliyyət xüsusiyyətləri: qarışıq iqtisadiyyatın quruluşundakı hərbi 
bazar; daxili hərbi bazarın fəaliyyət xüsusiyyətləri; dövlət müdafiə əmri və hərbi müqavilə 
sistemi; hərbi məhsullar üçün dünya bazarı. 

2. Dövlətlərin hərbi-iqtisadi siyasəti. 
- Dövlət müdafiəsinin iqtisadi dəstəyi: iqtisadi müdafiənin mahiyyəti; müdafiə qabiliyyətinin 

iqtisadi dəstəyi hərbi təhlükəsizlik amildir; hərbi istehsalın konversiyası; iqtisadi səfərbərlik 
problemləri. 

3. Hərbi-iqtisadi ehtiyacların maliyyə dəstəyi:  
- İqtisadi qeyri-sabitliyin, hərbi-iqtisadi ehtiyacların ödənilməsinə təsiri: büdcə hərbi 

maliyyələşdirmə mənbəyi kimi; hərbi büdcənin formalaşması və istifadəsi; Milli Müdafiə 
Maliyyəsi. 

Baku Engineering University 52 Baku/Azerbaijan

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=az&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhgm8xO9aXz9lL1-qp3FZ0tgu42ooQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=az&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhVjvt-oUqV4dAuS9QOjdO5aNNKpQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=az&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B5&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhh50aVHRkitwq4fbdUWoLbbaaZ3EQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=az&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhihvN19rs8XI4g29DfpcSi60MENWg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=az&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhgghlC5PNAEsJQrp3zIy4NCuHujqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=az&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581,_%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2585&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhg-XfxStWGn4n3GQ-hkD-1A4IQD3g


4. Dövlətin hərbi gücünün iqtisadi təminatı.  
- Dövlətin hərbi gücü ilə hərbi iqtisadiyyatın əlaqəsi: hərbi təhlükəsizlik ölkənin milli 

təhlükəsizliyinin tərkib hissəsi kimi; hərbi güc və hərbi-iqtisadi potensial; xalq təsərrüfatının 
quruluşunda hərbi iqtisadiyyat; Silahlı Qüvvələrin və digər qoşunların (qüvvələrin) maddi-texniki 
bazasının səmərəliliyinin artırılmasının müasir üsulları və s. kimi amillər durur. [2, s. 6]. 

Müharibə zamanı müvafiq problemlər (mikroiqtisadiyyat səviyyəsində): əlavə işçi 
qüvvəsinin cəlb edilməsi, iş vaxtının rejiminin dəyişdirilməsi, ETTKH-in təşkili, istehsalın həm 
miqyasca (kəmiyyətcə) genişləndirilməsinə və həm də səmərəliliyinin (keyfiyyətcə) 
yüksəldilməsinə nail olmaqdır. Bunun üçün, mütərəqqi texnoloji proseslərin təmini və tətbiqi, 
maşın və avadanlıqların layihələndirilməsi, istehsalın mükəmməl təşkilini nəzəri cəhətdən əsas-
landırılması şərtləri və bu şərtlərə uyğun olaraq müxtəlif növ hərbi məhsulların istehsalı və ayrı - 
ayrı sahələr üzrə onların paylaşdırılması, mübadiləsi və istehlakı daxildir. [3, s. 122]. 

Eyni zamanda, hərbi məhsul istehsal edən vasitələrin istehsalı (müdafiə sənayesində istifadə 
edilən avadanlığın istehsalı); müdafiə istehsalında işləyən insanlar və Silahlı Qüvvələrin şəxsi 
heyəti üçün istehlak mallarının istehsalı; son məhsulların (hərbi texnika və silahlar) istehsalı; 
bilavasitə hərbi – iqtisadi strategiyanın tələbləri və bu tələblərin iqtisadi imkanlarla uzlaşması kimi 
başa düşülməlidir. 

Buradan göründüyü kimi, hərbi iqtisadi strategiyanin əsas məqsədləri hərbi müdafiə 
sənayesinin güclü sahələrinin yaradılması, istehsal qabiliyyətlərinin artırılması, ölkə ərazisində 
hərbi müdafiə müəssisələrin müvafiq coğrafiyada yerləşməsi, bu müəssisələrin aralarında sabit 
iqtisadi və elmi-texniki əlaqələrin qurulması, yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi və inkişafı, 
enerji hasilatı və kənd təsərrüfatının inkişafı, qeyri müdafiə əməliyyatları (səhiyyə, ictimai 
ünsiyyət şəbəkəsi, nəqliyyat şəbəkəsi və s.) qoruyucu tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin 
etməkdir.  

Hərbi iqtisadi strategiyanin əsas məqsədlərindən biri də makroiqtisadi səviyyədə: qiymətlər 
üzərində nəzarət; iqtisadi böhranın qabağının alınması; yeni investisiyaların cəlb edilməsi və 
investisiyaların yenidən qurulması; habelə meqoiqtisadiyyat səviyyəsində dövlətlərarası 
münasibətlər; idxal-ixrac əlaqələrinin yaradılması və mövcud iqtisadi əlaqələrin qorunub 
saxlanmasıdır.  

Əgər ölkə kifayət qədər iqtisadi resurslara (maddi, xammal, enerji, insan və s.) malik 
deyildirsə, bu zaman hərbi-siyasi məqsədlər məhdudlaşır və problemlər meydana gəlir və nəticədə 
hərbi-siyasi məqsədlərlə iqtisadi imkanların arasında uyğunluq uzlaşmır. Bu zaman belə bir sual 
meydana çıxır. Bu uyğunluğu necə təmin etməli?  

Hərbi-siyasi məqsədlərlə iqtisadi imkanların arasında uyğunluğun təmin edilməsi, yəni 
uzlaşdırılması və bu problemin həlli müxtəlif variantlarda reallaşdırılmasını tələb edir.  

Birinci variant. Elə bir silahlı mübarizə üsulları işlənib hazırlansın və tətbiq edilsin ki, 
müəyyən dərəcədə iqtisadi və idari zəiflikləri “neytrallaşdırmağa” imkan yaratsın.  

Məsələn, İran - İraq müharibəsi zamanı tərəflər hərbi əməliyyatlarda uzun fasilədən istifadə 
etmişdir, hansı ki, onlara çatışmayan resursları toplamaq, silah və sursat almaq üçün imkan 
vermişdir. 

İkinci variant. Müttəfiqlərin tapılmasına, xarici yardımdan istifadəyə əsaslanır. Bu zaman 
diplomatik fəaliyyət, xarici əlaqələrin qorunub saxlanılması və inkişafı mühüm rol oynayır. 

Məsələn, ikinci dünya müharibəsində - Böyük Britaniya, ABŞ və Sovet İttifaqı müttəfiqləri 
arasında həm silahlanma və hərbi texnikanın təchizatı həm də strateji xammalın təchizatı üzrə 
razılaşma əldə edilmişdirki, bu da müharibənin gedişatına və nəticəsinə xeyli dərəcədə təsir 
göstərmişdir. 

Üçüncü variant. Müharibənin məqsədlərinə nəzərən ehtimal olunan rəqibi çaşdırmaq, 
niyyətləri, mübarizə üsullarını, əməliyyatların keçirilməsi müddətini nəzərdə tuta bilər. 

Məsələn, son dünya müharibəsinə qayıdaraq qeyd etmək lazımdır ki, Almaniyanın hərbi- 
siyasi rəhbərliyi müharibə başlamazdan əvvəl ABŞ, İngiltərə, Fransa və Polşa rəhbərliyini çaşbaş 
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salmağı bacardı ki, bu da 1939-1941-ci illərdə Vermaxtın uğurunu qabaqcadan müəyyən etdi, 
baxmayaraq ki, Almaniyanın müharibədən əvvəl hərbi-iqtisadi imkanları müttəfiqlərin hərbi-
iqtisadi potensialından xeyli geridə idi. [2, s. 4]. 

Almaniyanın SSRİ - yə gözlənilməz hücumu Sovetlər Birliyinin iqtisadiyyatının səfərbərlik 
müddətinə, onun hərbi-iqtisadi imkanlarının artırılmasına da təsir göstərdi. Yalnız sovet 
xalqlarının cəsarəti sayəsində düşmənin məkrli planını pozmaq mümkün oldu. 

Dördüncü variant. Digər tərəfi (ehtimal olunan rəqibi) yayındırıcı münaqişəyə cəlb etmək. 
Məsələn, Almaniya iki dəfə iki dünya müharibəsinin gedişatında iki cəbhə ilə mübarizə vəziyyə-
tində olmuşdur, hansı ki, hər iki halda bu müharibələrin nəticəsinə həlledici təsir göstərmişdir.  

Öz ölkəsinin böyük iqtisadi potensialına baxmayaraq, ABŞ-ın hərbi-siyasi rəhbərliyi ehtiyat 
edir ki, onların qoşunları içərisindən fövqəladə çətin “çıxılan” hərbi əməliyyatların iştirakçısı 
olmasın (Somalidə baş vermiş münaqişəyə, Əfqanıstandakı müharibəyə uğursuz müdaxiləni misal 
göstərmək olar). [4, s. 264]. 

Nəticə 
Nəticə etibarı ilə, müasir müharibədə hər bir ölkənin strateji planlarının öz iqtisadi imkanları 

ilə uzlaşdırılması, silahlı qüvvələrin döyüş hazırlığının artırılmasına, eyni zamanda iqtisadi 
potensialdan daha dolğun və effektiv istifadəyə yönəlmiş qüvvələr nisbətinin sağlam düşüncə ilə 
qiymətləndirilməsi və tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi yolu ilə əldə edilə bilər.  

Bu da öz növbəsində dövlətin silahlı qüvvələrinin quruluşu üzrə praktik fəaliyyət üçün nəzəri 
təməlin formalaşmasına gətirib çıxarmalı və nəticə etibarı ilə, milli təsərrüfata elmi əsasları olan 
hərbi - iqtisadi və siyasi strategiya tələbləri, həmçinin onların həyata keçirilməsinin əsas 
istiqamətləri təyin olunmalıdır.  

Silahlı mübarizənin formaları və üsulları isə iqtisadi mübarizənin formaları və üsulları ilə 
daha sıx qarşılıqlı əlaqə təşkil etməlidir. Bu şəraitdə hərbi – iqtisadi strategiyanin tələbləri və bu 
tələblərin iqtisadi imkanlarla uzlaşdirilması və müharibə şəraitində iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqə 
qanunlarını dərk edərək, hər kəsdə öz ölkəsinin iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatı üçün hərbi 
qüvvədən istifadə siyasətini və bu siyasətə əsaslanaraq strategiyasını formalaşdırmalıdır.  
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XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna dair investisiya mühitinin müasir 

vəziyyətini kompleks tədqiq etməklə investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflərin hazırlanmasından ibarətdir. Məqalədə qeyri-neft sekto-
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runun iqtisadi inkişafındakı rolunu əhatəli şəkildə araşdırılmış, investitisiya cəlbediciliyi daha real 
göstəricilər əsasında təhlil edilmişdir. Belə ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiya 
yatırımlarının artırılması, Azərbaycan iqtisadiyyatının neft sektorundan asıllığının azaldılması və 
qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində aparılan dövlət siyasətinin uğurla reallaşdırılmasında 
böyük əhəmiyyətə malikdir. Məqalənin əsas praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, problemin 
araşdırılması zamanı hazırlanan təklif və tövsiyələr qeyri-neft sektorunda dövlətin investitiisiya 
siyasətinin reallaşmasında öz təsirini göstərə bilər. Azərbaycan respublikasının qeyri-neft 
sektoruna investisiyaların cəlb edilməsi probleminin ayrı-ayrı aspektləri və parametrləri yerli və 
xarici müəlliflərin əsərlərində tədqiq edilmiş və öyrənilmişdir. Bu sahədə yazılmış elmi əsərlərin, 
elmitədqiqat işlərinin əhəmiyyətini azaltmayaraq qeyd etmək lazımdır ki, qeyri-neft sektoruna 
investisiyaların cəlb edilməsi problemi ayrıca tədqiqat obyekti kimi az işlənilmişdir. Bu səbəbdən 
məqalə mövzusunun tədqiq edilməsi zərurəti yaranmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR: neft, investitisiya, iqtisadiyyat 

 

GIRIŞ 
Hazırda dünya iqtisadiyyatı qeyri-müəyyənliklərin artması, zəif iqtisadi artım, məzənnələrin 

qeyri-sabitliyi, enerci qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi, dünya maliyyə sistemində struktur 
çatışmamazlıqları, investorlar üçün həlledici olan makroiqtisadi mühitin pisləşməsi, ciddi siyasi 
qeyri-müəyyənlik və s. ilə səciyyəvi olmuşdur. Təbiidir ki, bu proseslərin neqativ təsirləri 
dünyanın tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatından da yan keçməmişdir. Belə bir 
şəraitdə yeni çağırışlara cavab olaraq keçid dövrünü artıq başa çatdırmış Azərbaycan 
Respublikasının qarşısında dayanan strateji vəzifələrdən biri neftdən asılılığın minimuma 
endirilməsi, daha şaxələndirilmiş, yüksək rəqabət qabiliyyətliliyə, məhsuldarlığa və səmərəliliyə 
malik ixrac yönümlü iqtisadiyyata transformasiyanın sürətləndirilməsindən ibarətdir.Bu vəzifə 
iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi, elm tutumlu iqtisadiyyatın formalaşdırılması, 
makroiqtisadi sabitliyin qorunması, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, özəl 
sektorun dəstəklənməsi, qabaqcıl texnologiyaların və təcrübənin tətbiqi, insan kapitalının inkişaf 
etdirilməsi, xarici ticarət və investisiyaların təşviqini nəzərdə tutur. 

TƏDQIQAT METODU 
Qarşıya qoyulmuş məsələni həll etmək üçün istifadə edilmiş metod və materiallar göstərilir. 

Aparılmış elmi təcrübələr nəticəsində əldə edilən cədvəllər, blok-sxemlər, qrafiklər göstərilir. Bu 
fəsildə tədqiqat işinin səmərəliliyi açıqlanmır, ancaq aparılmış təcrübə və nəticəsi açıqlanır.  

Qeyri-neft sahəsinin inkişafı zamanı istifadə olunan iqtisadi mexanizmlər daha çox sahədə 
inkişafın stimullaşdırılmasına xidmət göstərir. Sahədə inkişafın stimullaşdırılması ilə bərabər 
daxili bazarın qorunması və idxalın zərərli təsirlərinin effektiv olaraq neytrallaşdırılması da 
dinamik inkişafı şərtləndirən başlıca faktorlardan biri kimi çıxış edir. Qeyri-neft sahəsinin 
tərəqqisinə iqtisadi vasitələrlə kömək göstərilməsi dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin mühafizəsinə 
və idxalı əvəz etmə siyasətinin effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə öz töfhəsini verə bilər. Dünya 
təcrübəsindən məlum olur ki, investisiya axınının dah çox neft sahəsinin yüklənməsi qeyri-neft 
sahəsində kapital resurslarına olan təlabatın ödənilməsi nöqteyi-nəzərindən bəzi problemlər 
yaradır. Qlobal maliyyə böhranının təzadları cəhətdən gələcəkdə holland sindromunun baş 
verməsinin qarşı qeyri-neft sahəsinin inkişafı yönündə mühüm tədbirlər həyata keçirilməlidir. 
Buna görə dövlətin tənzimləyici funksiyaları aktivləşdirilməlidir.  

Neft strategiyasının son illərdə Azərbaycanda uğurla inkişafı, iqtisadi artımın dayanıqlılığına 
dəstək olan sahələrin inkişafını maliyyələşdirməyə yardım edən gəlirlərin yaranmasına şərait 
yaratmışdır. 2004-2019-cu illərdə daxili investisiyalar 15,4 dəfə, qeyri-neft sektoruna 
investisiyalar isə 13,6 dəfə artmışdır. 2004-cü ildə ölkə iqtisadiyyatına qoyulmuş investisiyaların 
ümumi həcminin sadəcə 25,7 faizi daxili mənbələr vasitəsilə maliyyələşirdisə, 2019-cü ildə daxili 
investisiyaların ümumi çəkisi 63,2 faiz olmuşdur. Son illərdə ölkənin iqtisadiyyatına böyük 
həcmli investisiya qoyuluşları iqtisadi artım tempinin də yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. 
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2019-c ildə ölkəmizdə ÜDM 2003-cü ilə nisbətən 4,4 dəfə artdığı halda, bu yüksəliş neft 
sektorunda 4,6 dəfəyə, qeyri-neft sektorunda isə 3,5 dəfəyə bərabər olmuşdur. Həmin dövrdə orta 
illik iqtisadi artım ölkədə 13,3 faiz olmuş və adambaşına düşən ÜDM-un həcmi 2,9 dəfə 
artmışdır. Yüksək səviyyəli iqtisadi artım nəticəsində ölkə ərazisində iqtisadi sabitliyin 
dayanıqlılığı təmin edilmiş, bu dayanıqlılığın təmin edilməsində xüsusi rola malik strateji valyuta 
ehtiyatları 32 dəfə, ixrac 9,1 dəfə, o cümlədən qeyri-neft ixracı 4,5 dəfə artmışdır. 

Ölkəmizdə dövlət büdcəsi sahibkarlığın və qeyri-neft sahəsinin inkişafının, istehsal və 
infrastrukturun mövcud olan müasir tələblərə müvafiq formada qurulmasının, dövlət 
proqramlarının və iqtisadi islahatların maliyyələşmə mənbəyinə çevrilmişdir. Dövlət büdcəsinin 
gəlirləri son 10 ildə 18 dəfə artmışdır. Neft sahəsinin inkişaf tempi 2003-2019-cu illərdə qeyri-
neft sahəsinin inkişafını böyük ölçüdə üstələmişdir. Son illərdəki statistik göstəricilərdən də 
görünür ki, 2004-2010-cu illər neft sahəsinin üstün inkişafı ilə qeydə alınmışdır. Ölkədə neft 
hasilatı 2003-ci ildə 13,3 milyon ton olduğu halda, bu rəqəm 2010-cu ildə 51,2 milyon tona qədər 
artmışdır, 2019-cı ildə isə 40,7 milyon tona qədər azalmışdır. Belə şəraitdə ölkədə qeyri-neft 
sahəsinin inkişafı iqtisadi yüksəlişin başlıca hərəkət verici qüvvəsi olmuşdur. 2019-cı ildə neftin 
ÜDM-u 2013-cü illə müqayisədə 20,8 faiz azaldığı halda, qeyri-neft sektorunun ÜDM-u 37,9 faiz 
artmışdır. Elə həmin illərdə qeyri-neft sahəsində ÜDM-un artımı hesabına ÜDM 9,3 faiz 
artmışdır. 

Məlum olduğu kimi, ölkə iqtisadiyyatına istiqamətləndirilən bütün investisiyalar 2 mənbədən 
ola bilər: daxili və xarici mənbələr. DSK-nın məlumatları əsasında aparılan hesablamalar göstərir 
ki, 2003-2019-cu illərdə ölkə iqtisadiyyatına ümumilikdə 158.6 milyard AZN məbləğində 
(təqribən 193.0 milyard ABŞ dolları) investisiya qoyulub ki, bunun da 75.7 milyard AZN-i (90.6 
milyard ABŞ doları) yaxud 39.2%-i xarici investisiya, 82.9 milyard AZN-n (102.4 milyard ABŞ 
dolları) yaxud 60.8%-i isə daxili investisiya olub (müqayisə üçün: 2003- 2019-cu illərdə ümumi 
investisiyaların məbləği 201.5 milyard manat olub ki, bunun da 51.1%-i xarici, qalan 48.9%-i 
yerli mənbələrdən olub)24 . 2003-2019-cu illər dövründə (yalnız 2009-cu il istisna olmaqla) ölkə 
iqtisadiyyatına istiqamətləndirilən həm xarici, həm də daxili investisiyaların məbləği ildən ilə 
yüksəlib. 

2017-2019-cu illərdə isə həm xarici, həm də daxili investisiyaların əvvəlki ilə müqayisədə azal-
ması baş verir, amma daxili investisiyaların məbləğinin daha sürətlə azalması müşahidə olunur: 
2019-cı ildə daxili investisiyaların məbləği 2016-cı ildəkinin yarısı qədər olub, yəni 2 dəfə azalıb. 

2005-2019-cü illərdə qeyri-neft sahəsində əsas kapitala istiqamətləndirilən investisiyaların 
məbləği davamlı olaraq yüksəlib: 2003-cü ildə bu sahədə əsas kapitala istiqamətlənmiş 
investisiyaların məbləği 1.0 milyard AZN olduğu halda, 2013-cü ildə təqribən 12.8 milyard AZN 
olub, yəni 12 dəfədən çox yüksəlib . 

Müqayisə üçün: qeyri-neft sahəsində yaradılan illik ÜDM-in nominal miqdarı həmin dövrdə 
4.4 milyarddan 30.5 milyard manata artıb, yəni 6.9 dəfə artıb. 2010-2017-cü illər dövründə qeyri-
neft sektoruna yönəldilən investisiyaların məbləği neft-qaz sənayesini qabaqlayıb, hətta 2009-
2017-ci illər dövründə bu üstələmə 2- 3 dəfə təşkil edib. Son 3 ildə (2017-2019-cu illərdə) qeyri-
neft sahəsində əsas kapitala sərmayələrin məbləği ildən-ilə azaldığı halda, neft sahəsinə 
investisiyalar tədricən yüksəlməkdə davam edir: 2019-cu ildə ölkə iqtisadiyyatında əsas kapitala 
istiqamətləndirilən bütün investisiyanın 54.8 faizi neft sahəsində həyata keçirilib. Qeyri-neft 
sahəsinə istiqamətlənsirilən investisiyaların məbləği 2013-cu ildə qeyri-neft ÜDM-nin 36.2%-i, 
2013-cü ildə 41.8%-i, 2015-ci ildə isə 25.6%-i qədər olub. 

2003-2019-cu illərdə qeyri-neft sahəsinə kapital qoyuluşlarının yüksəliş templəri çox kəskin 
dəyişikliklərə məruz qalmasına (yüksək artımların kəskin azalmalarla əvəzlənməsinə) 
baxmayaraq, qeyri-neft ÜDM-nin artım templəri nisbətən sabit olub: kapital qoyuluşunun hətta 
yüksək artımlarında belə ÜDM artımı çox az olub, hətta bəzi hallarda azalıb. Məsələn, 2005-ci 
ildə qeyri-neft sahəsinə kapital qoyuluşu 36.0%, bu sektorda ÜDM isə 13.8% artıb, amma 2008-ci 
ildə bu artımlar müvafiq olaraq, 65.8% və 8.3%, 2008-ci ildə 78.2% və 16.0% olub. Yaxud 2007-
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ci illə nisbətdə 2008-ci ildə kapital qoyuluşunun artım tempi 45.2 faiz bəndi artdığı halda, qeyri-
neft ÜDM-nin artım tempində 5.3 faiz bəndi azalma qeydə alanıb. Hətta investisiya laqı nəzərə 
alınsa belə, qeyri-neft sahəsində kapital qoyuluşlarının yüksək artım yaxud kəskin azalma 
templərinin sahə üzrə ÜDM-in artım templərinə uyğun təsirləri müşahidə olunur. Bu vəziyyət 
əsas kapitala istiqamətləndirilən investisiyaların böyük hissəsinin infrastruktur tikintisinə 
istiqamətlənməsi ilə izah oluna bilər: həmin infrastrukturdan fəal şəkildə yararlanan kifayət qədər 
təsərrüfat subyektləri olmadıqda belə kapital qoyuluşlarının ÜDM artımına təsiri lazımi qədər 
olmur (bundan fərqli olaraq, məhsul istehsalı prosesində iştirak edən texnika və texnologiyanın 
alınmasına yönəldilən investisiyanın ÜDM-in artımına təsiri daha tez özünü biruzə verir). 

NƏTICƏ 
1.Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən qeyd edə bilərik ki, qeyri- neft sahəsinin ÜDM-də 

payının çoxalması davamlı iqtisadi inkişaf və investitisiyalar üzərində müsbət təsirlər göstərir . 
2.Qeyri-neft sənaysinin inkişafının müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlərini nəzərə alaraq 

qeyri-neft ixracının həcminin artırılması və yeni bazarlara çıxışın təmin olunması hazırkı iqtisadi 
inkişaf mərhələsində olduqca vacid faktorlardandır. 

3.Qeyri-neft sektorunda investisiya potensialının təşviqi və digər prioritet sahələrə birbaşa 
xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə müntəzəm olaraq ölkədə və xaricdə biznes 
forumların və digər işgüzar tədbirlərin təşkil edilməsi, investisiya yönümlü beynəlxalq tədbirlərdə 
iştirakın intensivləşdirilməsi, o cümlədən ölkədəki prioritet sahələri təşviq edən təşviqat material-
larının və elektron resursların hazırlanması və geniş yayılması nəticəyönümlü məsələlərdəndir. 
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XÜLASƏ 
Məqalədə Azərbaycanda emal sənayesi müəssisələrinindayanıqlı və davamlı iqtisadi inkişafınınmüasir vəziyyəti 

tədqiq edilir. Bununla yanaşı, məqalədəemal sənayesi müəssisələrinindayanıqlı və davamlı iqtisadi inkişafının aşağı 
səviyyədə olması araşdırılmış və qısa olaraq xarakterizə edilmişdir. 

AÇAR SÖZLƏR:  

dayanıqlı və davamlı iqtisadi inkişaf-1, inkişaf problemləri-2, sənayenin inkişafı siyasəti-3, idarəetmə 

strukturu-4, istehsal məhsulları-5. 

THE MODERN DEVELOPMENT OF OPERATIONAL INDUSTRIAL ENTERPRISES IN AZERBAIJAN 

SUMMARY 
The article examines the current state of the sustainable and sustainable economic development of the processing 

industry in Azerbaijan. At the same time, the article investigates and briefly describes the low level of sustainable and 
sustainable economic development of the processing industry. 

KEYWORDS: sustainable and sustainable economic growth - 1, development problems - 2, industry develop-

ment policy - 3, management structure - 4, production products - 5. 
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GIRIŞ 
Ölkədə emal sənayesi müəssisələrinin inkişafının müasir vəziyyətindən məlum olur ki, bazar 

iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq ölkə iqtisadiyyatında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar bu 
sahədə istehsalın kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşmasına ciddi təsir 
göstərməmişdir. Bu əsasən hal-hazırda emal sənaye müəssisələrinin inkişafında mövcud olan bir 
çox problemlərin həll edilməmiş olaraq qalması ilə əlaqədardır. İstər ölkə, istərsə də region 
miqyasında maddi istehsal sahələrinin o cümlədən də, emal sənayesi sahələrinin inkişaf 
potensialının əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri infrastruktur sahələrinin inkişaf səviyyəsidir. 
Aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki, müasir şəraitdə emal sənayesinin inkşaf problemlərindən 
biri və ən başlıcası infrastruktur (istehsal və bazar infrastruktur sahələri) sahələrinin zəif inkişaf 
etməsidir.  

TƏDQIQAT METODU 
Emal sənayesinin inkişafının aşağı səviyyədə olmasının əsas səbələrindən biri də əksər 

sənaye müəssisələrinin texnoloji cəhətdən yenidənqurulması işinin çox zəif səviyyədə 
aparılmasıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, 2000-ci illərin əvvəllərində respublikanın emal sənayesində 
mövcud maşın və avadanlıqların fiziki və mənəvi köhnəlməsi onların 35 faizinin təcili 
dəyişilməsini, 60 faizinin isə modernləşməsini tələb edirdi. 2000-2018-ci illərdə mövcud əsas 
fondların köhnəlmə dərəcəsi daha da artmışdır. Hazırda respublikada istehsal əsas fondlarının 
fiziki və mənəvi cəhətdən aşınan hissəsi 80 faizə qədər təşkil edir. İstismarda olan maşın və 
avadanlıqların orta xidmət müddəti müvafiq normalardan 2,1-2,7 dəfə çoxdur.  

Ölkədə emal sənayesi müəssisələrinin inkişaf problemlərindən biri də bu müəssisələrdə 
marketinq fəaliyyətinin olmaması və ya zəif inkişaf etməsidir. Hazırda Azərbaycan 
iqtisadiyyatında islahatların institutsional sistemdə başa çatdırılmaması ilə əlaqədar olaraq təkmil 
bazar mexanizmi formalaşmamışdır. Belə şəraitdə müəssisələrin idarəetmə strukturunda 
dəyişikliklərin edilməsinə və bazarda səmərəli fəaliyyətə imkan verən struktur bölmələrinin 
yaradılmasına ehtiyac yaranır. Xüsusilə, bu ehtiyac bazarın öyrənilməsi və məhsulun 
reallaşdırılması ilə əlaqədardır.  

Belə ki, sosialist iqtisadiyyatında məhsulun reallaşdırılması mərkəzləşdirilmiş şəkildə maddi-
texniki təchizat və satış orqanları vasitəsilə həyata keçirilirdi. Ölkədə emal sənayesinin müasir 
vəziyyətinin təhlilindən məlum olur ki, hal-hazırkı şəraitdə emal sənayesi müəssisələrinin 
inkişafına mane olan əsas amillərdən biri də bu sahədə yüksək ixtisaslı kadrların çatışmazlığıdır. 
Məlumdur ki, respublikamız keçmiş sovetlər birliyində olarkən ölkə sənayesində yüksək 
səviyyədə kadr potensialı formalaşdırmaq mümkün olmuşdur. Lakin, respublikamız müstəqil 
dövlətə çevrildikdən sonra obyektiv və subyektiv səbəblərdən sənaye müəssisələrinin inkişafının 
zəifləməsi, digər tərəfdən indiki şəraitdə iqtisadiyyatın digər sahələrinə nisbətən sənaye, xüsusilə 
də emal sənayesi müəssisələrində əməkhaqqının aşağı olması uzun illər ərzində toplanmış 
istehsal, texnoloji və kommersiya biliklərinin itirilməsi baş vermişdir və gələcəkdə bu istehsalların 
bərpası zamanı kadr problemi həlledici amillərdən biri olacaqdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, sənayenin inkişafı siyasətinin işlənilməsi üçün əvvəlcə emal 
sənayesinin müasir vəziyyəti tədqiq olunmalı və problemləri müəyyən edilməlidir. Azərbaycanın 
emal sənayesinin indiki durumunun başlıca problemlərini və səciyyəvi xüsusiyyətlərini ümumi 
şəkildə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaqla qeyd etmək olar:  

-  Resurs çatışmazlığı və mövcud resurslardan səmərəsiz istifadə problemləri (Buraya 
aiddir: müəssisələrin əsas fondlarının aşınması və texnoloji geriliyi, investisiya və dövriyyə 
vəsaitlərinin çatışmazlığı, elmi-texniki potensialın itirilməsi və innovasiya mexanizminin 
yaradılmaması, əmək məhsuldarlığının aşağı səviyyəsi, yüksək kadr (əsasən peşəkar 
mütəxəssislərin) axıcılığı, peşəyönümünün dəyişilməsində çətinliklər və s.);  

-  Struktur problemləri (emal sənayesinin əvvəllər formalaşmış sahə strukturunun 
müstəqillik şəraitində ölkənin milli iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun gəlməməsi, son dövrlər 
sənayenin strukturunun xammal (xüsusilə neft-qaz hasilatı) yönümlü inkişafı, ixracda emal 
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sənayesi məhsullarının payının son dərəcə cüzi olması, regional disproporsiyalar və sənaye 
istehsalının əsasən Abşeron yarımadasında cəmləşməsi, istehsal infrastrukturu sahəsində 
çatışmazlıqlar və s.); 

-  Hökumətin siyasəti və dövlət tənzimlənməsi ilə bağlı problemlər (islahatların 
ləngidilməsi, xüsusilə dövlət mülkiyyəti obyektlərinin özəlləşdirilməsinin başa çatmaması 
(sənayenin bir sıra sahələrində dövlət mülkiyyəti yüksək payını qoruyub saxlayır), azad 
sahibkarlığın inkişafı üçün zəruri mühitinin (xüsusilə mülkiyyət toxunulmazlığına dövlət 
təminatının, qanun qarşısında hamının bərabərliyinin, məhkəmələrin müstəqilliyinin və hamıya 
ilkin bərabər şərtlərin və s.) təmin edilməməsi, 

-  Bazar rəqabəti problemləri (zəif daxili tələb və bazarın məhdudluğu, yerli istehsal mal və 
xidmətlərinin əsasən aşağı keyfiyyəti və yüksək istehsal xərcləri, daxili bazarda idxal mallarının 
yüksək payı, hətta yerli istehsal məhsullarının əsas komponentlərinin kənardan gətirilməsi, yerli 
istehsalın dövlət tərəfindən dəstəklənməsi sisteminin qurulmaması, müəssisələrin bazar 
münasibətləri şəraitində fəaliyyətə ləng uyğunlaşması, bazarların tədqiqi və beynəlxalq bazarlara 
çıxış sahəsində çətinliklər və s.); 

-  İnstitusional problemlər (bazar infrastrukturunun zəif inkişafı, müasir idarəetmə və 
menecment bacarıqlarını mənimsəmiş mütəxəssislərin azlığı, mal və xidmətlərin beynəlxalq 
tələblərə uyğun standartlaşma və sertifikasiyası sisteminin qurulmaması, iri, orta və kiçik 
müəssisələrin qarşılıqlı maraqlar əsasında əlaqələndirilməsi sisteminin formalaşmaması, 
korporativ idarəetmə təcrübəsinin mənimsənilməməsi və s.);  

-  Ekoloji problemlər və s. 

NƏTİCƏ 
Hesab edirik ki, hazırki iqtisadi şəraitdə qeyri-neft sektorunda emal sənayesi müəssisələrinin 

rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilməsində, daxili istehsalın inkişaf etdirilməsində kiçik və orta 
sənaye müəssisələrininin modernləşdirilməsi, yenidən qurulması vacib şərtdir. Bunun üçün bu 
sahəyə dövlət tərəfindən təkmilləşdirilmiş şəkildə investisiya yardımı mexanizmi hazırlanması, 
yerli və xarici investisiyaların bu sahələrə cəlbi, investorları stimullaşdırmaq üçün əlverişli 
investisiya mühitinin yaradılması hökumətin bu sahədə görməli olduğu əsas tədbirlərdəndir. [3] 
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ABSTRACT 
The relationship between financial development and economic growth has remained an 

important issue of debate in economic literature. Even though many empirical studies provide 
strong evidence on there is a long run relationship between financial development and economic 
growth, the direction of causality between financial sector development and economic growth, in 
particular, has attracted a great deal of attention. According to supply leading hypothesis financial 
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development leads to economic growth, however demand following hypothesis asserts that the 
direction of the relationship runs from economic growth to financial development. The direction 
of causality relation was different according to different econometric methods, variables and as 
examples of the different countries. The Finance system in Azerbaijan consists of government 
policy and arrangements for borrowing and lending and the transfer of assets. The system is 
composed of banks, insurance companies, other financial institutions, pension system, financial 
markets and payment systems. Financial policy of Azerbaijan is aimed at the implementation of 
the state program of economic development of the Republic. The development of the Azerbaijani 
financial system and the whole market infrastructure depends on the activities of commercial 
banks, insurance company and other financial institutions. The purpose of financial policy is to 
ensure the stable development of the state economy by using of financial relations and financial 
potential of the country. 

KEY WORDS: finsncial, economics, growth 

1. INTRODUCTION: 
In this study, it is planned to build empirical analysis with using regressive models such as 

Toda-Yamamoto, Fully Modified Ordinary Least Squares and other co-integration models in 
order to find the relationship between financial development and economic growth. Independent 
variables are Domestic credits, Money Supply (M2)/GDP ratio and Foreign Direct Investment 
(FDI). Dependent variable would be GDP of Azerbaijan. All the data and relevant information 
were secondary.From 2007 to 2014, the share of M2 wide-defined money supply in GDP 
increased steadily, except for small decreases. This increase reached its highest level in 2014, 
approaching 30%.  

2. RESEARCH METHOD 
 The M2 / GDP ratio provides information on public use of the banking system. Therefore, it 

can be said that until 2014, the savings were transferred to the banking system. However, after the 
recent fluctuations in the economy and the devaluation, it weakened the financial position of the 
banks and caused many banks to close. 

 

 
Graph 1. Financial Development Criteria (M2 / GDP), M1 / GDP, Source: Prepared by using CBAR data www.cbar.az 

 
 The increase in the share of loans within the assets occurred in the light of the decrease in 

liquid assets and investments. The increase in loans mainly stemmed from the developments in 
big banks (15 banks operating in the sector) and the effect of small-scale banks on the increase in 
loans was 5.5%. In addition, the profitability of small banks was very low. The continuous 
upward trend in loans between 2007 and 2016 signals the risk of risk in the banking system. As a 
result of the preventive efforts carried out by the Central Bank of Azerbaijan to minimize the risk, 
the growth rate of the loan portfolio was slowed down. Thus, the rate of increase of the loan 
portfolio decreased from 32.7% in 2013 to 21.2% in 2014. 

 After brief information about the Azerbaijani banking system, it will be useful to mention the 
credit indicators, which are the ratio of GNP / GDP and Credit / GDP ratio. One of the positive 
results expected from the financial liberalization process is the expansion of credit volume. 
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Financial deepening is called the ratio of the funds created by the finance sector to the real sector. 
If this ratio is high, financial deepening will be high and economic growth rate will increase. It is 
also seen from Chart 3 that there has been a jump in the Credit portfolio in the country in recent 
years. 

 
Graph 2. Financial Development Criteria (Domestic Credit / GDP), Source: Prepared by using CBAR data www.cbar.az 

 
Graph 2, which shows the GCP / GDP ratio, has been fluctuating except for a stable increase 

in recent years. The surge manifests itself especially after 2009. This indicates that the Azerbaijani 
banking sector was affected by the 2008 Global Financial Crisis and the demand for loans 
decresed. As of 2016, as a result of the decrease in credit volume, the GPL / GDP ratio decreased. 

 
Graph 3. Financial Development Criteria (GNP / GDP), Source: Prepared by using CBAR data www.cbar.az 

 
M2 / M1 ratio will be used as an indicator of financial development in terms of structural 

criteria. This ratio is considered as an indicator showing the usage situation of the public financial 
institutions. The increase in this rate can be attributed to higher savings rates in an economy and 
the development of the role of financial intermediaries. On the other hand, the increase in the ratio 
shows an increase in the confidence in the banking system, which means that monetaryization in 
the economy accelerates. 

 GDP growth compared to previous year 

2024* 2.42% 

2023* 2.35% 

2022* 2.21% 

2021* 2.15% 

2020* 2.11% 

2019* 2.7% 

2018 0.97% 

2017 0.15% 

2016 -3.06% 

2015 1.05% 

2014 2.8% 

Table 1. Azerbaijan: Growth rate of the real gross domestic product (GDP) from 2014 to 2024 
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In addition to maintain the flow of capital, which is a necessary condition for economic 
growth, to the investments, the quality of the investments is also important for growth. In order for 
the flow of capital to the required fields, it is necessary to have sufficient and full information 
about the investment project. Financial intermediaries that is a part of financial system are 
advantageous over savings and investment owners by reducing costs in obtaining and processing 
information. Fund holders must bear a certain fixed cost to obtain the necessary information about 
the area they plan to invest. The intermediary institutions undertake the function of obtaining and 
processing the information, transfer it to the owners of the savings, and thus reduce this fixed cost 
that the investors bear. As a result, financial intermediaries reduce the cost of information and 
ensure efficient allocation of resources.. 

 Share in global GDP adjusted for PPP 

2024* 0.12% 

2023* 0.13% 

2022* 0.13% 

2021* 0.13% 

2020* 0.13% 

2019* 0.13% 

2018 0.13% 

2017 0.14% 

2016 0.14% 

2015 0.15% 

2014 0.15% 

Table 2. Azerbaijan: Share in global gross domestic product (GDP) adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) from 2014 to 2024 

 

CONCULUSION 
The main objective of this study is to measure the development level of the financial system 

by taking into account the current economic conditions of Azerbaijan and annual data for the 
period 2007-2016. The data were obtained from the databases of the Central Bank of the Republic 
of Azerbaijan. M1 / GDP and M2 / GDP, Domestic Credits/ GDP, GNP / GDP ratios were used 
as indicators of the financial system. In addition, interest rate margin (spread) indicator, which 
determines financial development or financial efficiency, was utilized in our research. 

The review of the Azerbaijani economy has shown an increase in M1 / GDP and M2 / GDP 
ratios up to the last two years as monetary indicators. However, one of the positive developments 
expected from the financial development process is the decrease in M1 / GDP ratio. It can be said 
that the increase in M2 / GDP ratio until 2014 gives information about the transfer of savings to 
the banking system. However, after the recent fluctuations in the economy and the devaluation, it 
weakened the financial position of the banks and caused many banks to close. This has affected 
the confidence in the banking system and thus the transfer of savings to banks as funds has 
decreased. 

 Another indicator, the spread of interest rate margin, showed a high level of tendency, which 
protects the banks against any crisis that would result from the high level of financial stability in 
the national economy and the sound capital and profitability of the banks. However, the high level 
of this ratio shows that the banking system has a very weak degree of competition, the lack of 
efficient legal infrastructure and the possibility of corruption. 
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ABSTRACT 
Over the past hundreds of years, the global financial structure has undergone some changes, 

as it has moved from the best quality level to the game plan of adaptable trading bets. The link 
between an emergency and a change in the global financial structure is understandable to the 
causes and vulnerability of the emergency, and changes need to be made. The current universal 
financial structure, of course, is not ideal, its shortcomings are delayed in Romanian and beyond. 
Accordingly, today there are several headlines on how to talk about changing the global financial 
structure and its completely different forms of power, turning into intensive discussion and issuing 
reference works and articles. The article research substantiates the need for reforming the global 
monetary system and identifying the optimal scenario for its development in the long term, since 
the current structure requires gradual modernization in the face of turbulence in the financial 
sector. The aim of the dissertation research is to develop the foundations of a modern world 
monetary system based on multipolar principles. The conceptual and theoretical principles of 
studying the transformation of the world monetary system as a process due to the globalization of 
intercountry relations are based on fundamental developments presented in the classical and 
modern works of domestic and foreign scientists. Argumentation of theoretical conclusions and 
substantiation of the provisions was carried out on the basis of the implementation of general 
scientific research methodologies: logical, comparative and statistical analyzes, historical-
dialectical method, system-structural approach, scientific abstraction method. 

KEY WORDS: global, financial, transformation 

INTRODUCTION: 
The world monetary system (MVS) is a historically established form of organization of 

international monetary relations, fixed by interstate agreements. MVS is a combination of 
methods, tools and interstate bodies with the help of which payment and settlement turnover is 
carried out within the framework of the world economy. Its emergence and subsequent evolution 
reflect the objective development of capital internationalization processes that require adequate 
conditions in the international monetary sphere. Different national, world, regional monetary 
systems. 

RESEARCH METHOD 
As you can see from the chart, referring to the Azerbaijan Central bank's website official 

available currency decreases over the months of 2019. Comparing the December indicator with 
January hhis means that there is a 10% reduction.  

 

 
Diaqram 1.. Official available currency (2019), Source: https://www.cbar.az/ infoblocks/money_reserve_ usd?year=2019 
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Looking at the US, there has been an increase in reserve assets since 2016 through 2018. 
Although gold reserves remained the same, foreign currency reserves increased in 2017 and 
declined in 2018. 

 

Assets 2016 2017 2018 

Total 117 332 123 313 125 798 

Gold stock 11 041 11 041 11 041 

Special drawing rights 48 883 51 864 50 803 

Reserve position in International Monetary Fund 18 385 17 633 22 016 

Foreign Currencies 39 023 42 775 41 938 

Table 1. Assets 2016-2018, Source: https://www.federalreserve.gov/data/intlsumm/current.htm 

Although there have been changes in total assets from May 2019 to November, the amount of 
foreign currency has declined. 

 

Diaqram 2. Assets (million of dollars? 2019) Source: https://www.federalreserve.gov/ data/intlsumm/current.htm 

 
According to foreign exchange reserves in China from January 2019 to November, the highest 

foreign exchange reserves were recorded in June, while the lowest foreign exchange reserves 
were in January 2019. 

 

 
Diaqram 3. China freign currency reserves (2019? in millons), Source: https://www.safe.gov.cn/en/2018/0517/1433.html 
 
As for European countries can be seen from the following figures, most of the average 

official currency reserves from the selected countries in January-November are in Russia, with the 
least currency reserves being in Turkey. 
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Diaqram 4. Average official reserve assets, Source: Developed by the author 

 
The following table lists the top 10 foreign currency reserves and export products for 2017. 

As can be seen from the table, many countries specialize in oil and electrical products, while the 
number of countries operating in the service sector is low. Countries such as Russia, Hong-Kong, 
India and Singapore show a 10% increase compared to 2016, while in other countries this result is 
less than 5%. 

 
Country Reservers(in billions) Exports 

China 3 236.00 Consumer products, parts. 

Japan 1 264.00 Auto, parts, consumer products. 

Switzerland 811.00 Financial services. 

Saudi arabia 496.00 Oil. Hurt by low prices. 

Taiwan 456.70 Machinery, electronics. 

Russia 433.00 Natural gas, oil. Hurt by sanctions 

Hong Kong 431.00 Electrical machinery, apparel. 

India 410.00 Tech, outsourcing. 

South Korea 389.00 Electronics. 

Brazil 374.00 Oil, commodities. 

Singapore 280.00 Consumer electronics, tech. 

Table 2. Foreign currency reserves, Source: https://wits.worldbank.org/countrystats.aspx?lang=en 

 
The table below shows the gross domestic product and export figures for 2018 of 17 selected 

countries worldwide. As you can see, the United States is the first in terms of gross domestic 
product, and China is the leader in exports. Azerbaijan's gross domestic product increased by 15% 
compared to 2017, while exports increased by more than 20% 

 
Country GDP (USD, in thousand) Export (USD, in thousand) 

USA 20 544 343 456.00 1 665 302 937.00 

China 13 608 151 865.00 2 494 230 195.00 

Japan 4 971 323 080.00 738 201 192.00 

Germany 3 947 620 162.00 1 562 418 816.00 

United kingdom 2 855 296 731.00 490 840 364.00 

France 2 777 535 239.00 568 535 880.00 

India 2 718 732 231.00 322 291 568.00 

Italy 2 083 864 260.00 549 906 998.00 

Brazil 1 868 626 087.00 239 887 755.00 

Canada 1 713 341 704.00 450 277 702.00 

Russian 1 657 554 647.00 451 494 828.00 

South Korea 1 619 423 701.00 604 807 317.00 

Saudi arabia 786 521 832.00 294 535 553.00 

Switzerland 705 140 354.00 310 524 275.00 

Turkey 450 277 702.00 168 023 391.00 

Singapore 364 156 658.00 411 743 293.00 

Azerbaijan 46 939 529.00 19 458 633.00 

Table 3. GDP (USD, in thousand), Export (USD, in thousand), Source: https://wits.worldbank. org/ countrystats.aspx?lang=en 

 510,345  

 211,004  

 163,432  

 193,729  

 85,428  

 177,711  

 99,025  

 -  100,000  200,000  300,000  400,000  500,000  600,000

Russia

Germany

Italy

England

Canada

France

Turkey

Average official reserve assets  

Baku Engineering University 65 Baku/Azerbaijan

https://wits.worldbank.org/countrystats.aspx?lang=en


If we assume that the weight of exports holds a large share in the gross domestic product, 
then the international reserves of that country may also be considered high. The graph below 
shows that countries with a high percentage of GDP divided by the export figures of countries 
share the same amount of countries with high international reserves. For example, in Switzerland 
and Singapore, where international reserves are high, the share of exports to GDP is also high. At 
the same time, there is a direct balance between GDP and Exports in Azerbaijan, which means 
that 40% of GDP accounts for exports, which can be considered as lucrative. 

 

 
Diaqram 5. Export per GDP (2018 %), Source: Developed by the author. 

 
Thinking back time gone by it is legible for us that the function and the direct of regulating 

flaw of money has regularly became diversified by virtue of turbulence in monetary policy. 
Admittedly the universal transnational financial network has consistently been anxious to gain 
from past improvements and encounters likewise concerning various encounters across nations.  

CONCULUSION 
Certainly this valuable information about monetary policy does not highlights that fiscal 

strategy has consistently been the equivalent all over the places in hindset. Incontrovertibly some 
contrasts exist in the manner in which financial arrangement is directed through all 
commonwealths. Notwithstanding it is indubitably we are able to verbalize that monetary policy 
gone through a various predominant developmental procedure leading to the liberality in 
disputing and likewise being obligingness to assimilate from each others` proficiency consistently 
amidst previous century: a developmental procedure that improved the direct of financial 
arrangement after some time and reckoned magnanimous merging over all sovranties. 

The currency system is closely linked to the growth rate of production, the development of 
trade and international relations. It not only affects the country's economy, but also determines its 
“face” in the world arena. 

Officials do not hide their hope that the created currency will squeeze the US dollar and take 
on a part of its role. The economic potential of Europe is much greater than that of the United 
States and Japan combined. But until now, the pace of development of European industry has 
been much lower than in these states. The introduction of a single currency is expected to remove 
this problem. However, one should hardly expect an instant effect from the integration process. 
The world economy is too large a mechanism that reacts very sensitively to errors, but confirms 
the correctness of certain actions for too long.  
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ABSTRACT 
The paper discusses about the importance of risk management in a global economy, particu-

larly in a banking system. Since, the regulatory system of Azerbaijan is not focused on evaluating 
the capital and liquidity risk in comparison to developed countries, this paper touches the main 
definitions of ICAAP&ILAAP in order to overcome future losses in banks of Azerbaijan. While 
ICAAP stands for the internal capital adequacy assessment process, ILAAP is known as the 
internal liquidity adequacy assessment process. By introducing the concept of ICAAP&ILAAP, it 
emphasizes on the fact that internal reports on these terms should be required from banks because 
of previous global crisis experience. After the identification of the definitions, the methods, 
through which the paper will underline the significance of the problem, are clearly shown in the 
paper. Most importantly, the information, which is provided for identifying the importance of the 
subject, is based on the academic and official regulatory normative sources, such as Basel 
Committee, European Banking Authority and European Central Bank. Finally, through the 
analysis part, the paper presents the credit and market risk measurements via various approaches. 
At the end, the recommendation for Azerbaijan banking system is given for the further 
development of risk management system in local banks. 

KEY WORDS: ICAAP, ILAAP, Basel Committee 

 

INTRODUCTION: 
The world monetary system (MVS) is a historically established form of organization of 

international monetary relations, fixed by interstate agreements. MVS is a combination of 
methods, tools and interstate bodies with the help of which payment and settlement turnover is 
carried out within the framework of the world economy. Its emergence and subsequent evolution 
reflect the objective development of capital internationalization processes that require adequate 
conditions in the international monetary sphere. Different national, world, regional monetary 
systems. 

RESEARCH METHOD 
The ICAAP complements the minimum regulatory capital requirements; it recognizes a 

wider range of risk forms and the capacity of the bank to manage risk and capital. Internal Capital 
Adequacy Assessment Process – ICAAP is the process or set of processes that enables accurate, 
comprehensive identification, measurement, aggregation, monitoring and reporting of risks by the 
bank's top management; calculating and owning sufficient internal capital to be determined 
according to the bank's risk profile, risk management processes, adequacy of internal systems, 
strategies and action plan; the establishment, use and continuous development of strong risk 
management systems.  

The key elements of the İCAAP include the establishment of a process for assessing and 
measuring the internal capital requirement and requirement corresponding to the risk profile of the 
bank. In addition, the responsibility for the establishment and implementation of İCAAP has been 
placed on the bank. The established İCAAP needs to be designed in accordance with the needs 
and risk profile of the bank. The establishment of İCAAP is not sufficient by itself, it should be 
ensured that İCAAP is a part of the internal management processes and decision-making culture 
and should be reviewed more frequently in annual periods or if needed. The risk-based İCAAP 
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should cover all risks of the bank on a consolidated basis. İCAAP, which should be implemented 
from a future-oriented perspective, should be based on adequate and convenient measurement and 
evaluation methods and processes. However, İCAAP should produce reasonable and usable 
results in decision-making.  

“In the ECB’s view, a sound, effective and comprehensive ICAAP is based on two pillars: 
the economic and the normative perspectives. Both perspectives are expected to complement and 
inform each other”. 

In this part we focus on how approaches are calculated, examples are given for better 
understanding. First, we look at the calculation of capital need for credit risk.If we have exposure 
against AAA rated bank in amount of 1 million $ and risk weight of this counterparty is 20%. We 
also know that at minimum bank has to maintain 8% capital. Then our capital need for this AAA 
bank will be: 1 million $ *20%*8%= 16000$. 

Now let’s look at assessment of market risk by abovementioned approaches: Firstly, by HS 
method. First of all we find the last 10 years' worth of monthly returns on the Dow Jones 
Industrial Average (DJIA); that's 120 data points. Then we need to rank the monthly returns from 
lowest to highest. An Excel spreadsheet can help with this. The ten worst monthly returns are as 
follows: -14.06%, -11.72%, -7.92%, -6.57%, -6.21%, -6.03%, -5.50%, -5.30%, -4.31%, -4.28%. 
After that we figure out what number of items in the data set matches our desired confidence 
level. To find a 95% confidence level for the biggest monthly loss, take 100% - 95% = 5%. We 
then multiply 5% times 120 data points to get 6. Now count right 6 data points on your worst 
monthly returns list and you get -6.03%. 

In parametric approach we need to do some calculations. For example, we want to gauge 10 
day VAR of 1 million $ outstanding loan. Standard deviation is 15% and we choose 95% 
confidence interval. Beta for 95% percent equals to 1.96 and our 1 year standard deviation equals 
to 15%. Calculation will be: 

VAR (10 days) = 1 million$*1.96*15%/√252*√10 = 58,566$ 
We have already stated how to gauge need for capital for operational risk. Now look at 

example of calculation under BIA approach. If bank has 6, 8 and 10 million$ gross income for 3 
consecutive years, its capital need will be:(6+8+10)/3 *15% = 1.2 million$. This number will be 
added to total rwa which is sum of credit risk and market risk rwa.  

 

Business Lines Beta Factors 

Corporate finance (1) 18% 

Trading and sales (2) 18% 

Retail banking (3) 12% 

Commercial banking (4) 15% 

Payment and settlement (5) 18% 

Agency services (6) 15% 

Asset management (7) 12% 

Retail brokerage (8) 12% 

Table 1. Under Standardized approach business lines of the bank are divided into following categories. Source: Bank for 
International Settlements, June 2004 

 

Finally, we summarize all of abovementioned approaches and show all rwa and capital need 
of a bank chosen as example. The final results look like this: 

 Actual Currency risk Interest rate risk Liquidity deficit Credit risk 

 30% devaluation    

Total capital 85,612 86,201 85,612  86,515 

Profit for the year 24,010 23,560 (659)  35,304 

Total capital adequacy ratio, % 18.81% 15.5% 18.8%  19.6% 

Tier I capital adequacy ratio, % 9.62% 7.4% 9.6%  9.9% 

Capital deficit 0 -   - 

Table 2. Analysis. Source: Author’s own calculations. 
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From the table we see that chosen bank has no capital deficit under stress-test scenario. 
Scenario takes into consideration 30% devaluation of national currency for assessing market risk, 
deposit withdrawal for 1 months under liquidity risk. Interest rate risk is calculated as difference 
in maturity matching of assets and liabilities of bank that is sensitive for interest rate change. For 
credit risk PD and LGD for retail and business sector that derived from IRB approach. The 
deterioration of PD is assumed and it showed effects on profit of bank as it decreased. However, 
current capital buffer of bank enables it to take more risk as capital ratios are still higher than 
requirement of supervisor. 

CONCULUSION 
Certainly this valuable information about monetary policy does not highlights that fiscal 

strategy has consistently been the equivalent all over the places in hindset. Incontrovertibly some 
contrasts exist in the manner in which financial arrangement is directed through all 
commonwealths. Notwithstanding it is indubitably we are able to verbalize that monetary policy 
gone through a various predominant developmental procedure leading to the liberality in 
disputing and likewise being obligingness to assimilate from each others` proficiency consistently 
amidst previous century: a developmental procedure that improved the direct of financial 
arrangement after some time and reckoned magnanimous merging over all sovranties. 

The currency system is closely linked to the growth rate of production, the development of 
trade and international relations. It not only affects the country's economy, but also determines its 
“face” in the world arena. 

Officials do not hide their hope that the created currency will squeeze the US dollar and take 
on a part of its role. The economic potential of Europe is much greater than that of the United 
States and Japan combined. But until now, the pace of development of European industry has 
been much lower than in these states. The introduction of a single currency is expected to remove 
this problem. However, one should hardly expect an instant effect from the integration process. 
The world economy is too large a mechanism that reacts very sensitively to errors, but confirms 
the correctness of certain actions for too long.  
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ABSTRACT 
The article suggests directions for improving the activities of Internet banking. The rating is 

analyzed and legal documents governing Internet banking are presented. The main goals and 
objectives of the development of Internet banking in the Azerbaijan Republic are determined. The 
analysis of aspects of the operation of remote banking services, such as the authentication process, 
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receiving notifications of completed actions, user confirmation of completed operations and the 
use of electronic signatures is carried out. The problems of increasing the use of Internet banking 
have been identified, including virtuality, a low degree of trust in electronic money and a low 
cultural level of the population in working with new technologies. Today, when the number of 
banking services is constantly growing, the quality of the bank’s work with customers is 
determined not only by the set of services provided, but also by the level of implementation of 
computer and Internet technologies, which greatly simplify the process of customer interaction 
with the bank. The banking sector is the most sensitive to their development. This is explained by 
the need to serve customers on a wide geographical scale (from regional to international) with 
minimal costs and with the maximum degree of convenience and universality of the services 
offered. The widespread use of Internet technologies contributes to the high competition in 
banking. Thanks to the Internet, the market for banking services and products has expanded 
significantly, taking into account all types of remote services, including Internet banking.  

KEY WORDS: bank, internet, electron 

INTRODUCTION 
Strong competition in the field of remote banking, as well as significantly increased activity 

of foreign banks are forcing Azerbaijan banks to seek new, more economical ways to increase the 
quality and density of communication with customers. 

Modern conditions of activity force not only to actively apply already existing and traditional 
banking solutions, but also to introduce advanced technical and scientific achievements 
implemented in various methods of remote servicing from the banking sector.The Internet in our 
time is an effective tool with which you can not only quickly acquire services, goods, material, as 
well as financial values, but also information. 

The development of services through remote access channels makes it possible to 
individually work with customers depending on their specific preferences, substantially reduce the 
distance between a banking customer and a bank, and also significantly increases competition 
between banks, which contributes to the rapid development of remote services, both in high-
quality and in a quantitative aspect.Thus, the organization of a complete remote banking service 
based on the latest trend will improve customer service, improve the quality of banking services, 
minimize costs, which leads to increased competitiveness. 

The aim of the research is to reveal the essence of e-banking services, to reveal their features, 
to study world experience in this field and to consider the adaptation of this experience to the 
realities of Azerbaijan. Given the rapid expansion of financial technology, we can understand how 
fast the research and written literature in this area is. Sometimes a scientific article written 2-3 
years ago does not meet today's requirements.  

Scientific novelty of the research: has revealed the contents of the concepts of "e-banking 
services", "ebank products", "quality of e-banking services" as a result of comparative analysis of 
modern concepts; - new trends and regularities in the implementation of new services in the e-
banking sector were studied; - modern methods of complex assessment of e-banking services are 
explored; - E-banking services efficiency assessment of banks; - investigated the elitization of 
banking services and made recommendations for improving payment and settlement operations; - 
principles for successful presentation of a new product of e-banking market have been proposed. 

RESEARCH METHOD 
The theoretical basis is the study of economic scientists of our country and foreign countries 

on the e-banking resource factor, the Decrees and Decisions of the President of the Republic of 
Azerbaijan, the normative documents of the Central Bank and other legislative acts. The research 
database is the data of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan, the State Statistics 
Committee, the Ministries of Finance and Economic Development, the Association of Banks of 
Azerbaijan, the relevant research institutions. 

The result of all this was a rapid increase in the volume of information circulating in society. 
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Indicators Characteristic 

Economic criteria Characterize the share of gross national product of the country. 
It is believed that if this share exceeds 50%, then we can assume 
that the transition to the information society has begun in this 
country. 

Social criteria They are characterized by the production of information 
products, means of informatization and the provision of 
information services. 

Technological criteria The level of development of the information potential of a 
society, in particular its information technosphere, is 
determined. 

Table 1. Criteria for the transition to the information society (https://studfile. net/preview/ 4513875/ page:2/ 

 
The information society, before replacing the post-indu..strial society, has come a long way 

in its development. During this time, it is constantly evolving and improving. 
What are the customer benefits here? This is real-time financial management on-line 

anywhere. What does the Bank get? - Customer loyalty, increasing the efficiency of business 
processes, increasing competitiveness, and obtaining additional commission income. 

 
 Share of respondents 

2019 73% 

2018 69% 

2017 63% 

2016 60% 

2015 55% 

2014 53% 

2013 50% 

2012 47% 

2011 44% 

2010 42% 

2009 41% 

2008 35% 

2007 30% 

Table 2. Online banking penetration from 2007 to 2019  
(https://www. statista.com/ statistics/ 286273/ internet-banking-penetration-in-great-britain/) 

 
3. Support for SMEs through the creation of specialized platforms. As O. Vasilenko notes: 

“Last August, the Ministry of Economic Development launched a new program of preferential 
lending to SMEs (small and medium-sized businesses). The implementation of this program will, 
in fact, be the real use of modern financial instruments and the latest banking e-commerce 
products for investment lending to SMEs ”. SME lending involves risks that can be minimized by 
partnering with platforms such as FundingCircle. Alfabank follows this path. Or you can follow 
the path of the Turkish bank DenizBank, which created the Kumsal platform, where related 
services are provided for SMEs to support its activities. In Azerbaijan, the Otkritie Financial 
Group takes this approach as part of the Tochka project 

Internet of things. The “Internet of things” is gradually penetrating into the financial industry. 
US Bank offers an API for smart bulbs, allowing them to turn on when changes occur in a client 
account. Bradesco Bank allows you to link a bank account to a car and automatically pay for the 
use of toll roads. And New Zealand Bank ASB has proposed a digital piggy bank that allows 
children to save electronic money in real form. 
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 Share of the population 

2018 78% 

2017 76% 

2016 75% 

2015 73% 

2014 72% 

2013 70% 

2012 69% 

2011 67% 

2010 66% 

2009 62% 

2008 57% 

Table 3. Share of the population that used internet banking from 2008 to 2018 (https://www.statista.com) 

 
The use of robots and artificial intelligence. In this case, we are talking not only about 

investment robo-advisers, but also about services for analyzing the investment portfolio for clients 
with high turnover, in real time. 

Interest rates - different banks set different interest rates for their services. The bank 
conducting the study must determine the interest rates of competing banks and may set a 
minimum interest rate according to itself and the conditions of 61 competitive environments. So, 
we will consider interest rates for various services on the example of Ata Bank. 

 
Time AZN USD EURO 

36 month 12,25% 4,5% - 

24 12,0% 4,25% 2,0% 

18 11,0% 3,75% 1,5% 

12 10,5% 3,0% 1,25% 

9 8,5% 2,0% 1,0% 

6 6,0% 1,25% 0,75% 

3 3,0% 1,0% 0,5% 

1 1,0% - - 

Table 5. “Ata Bank” VİP deposit for individuals (https://www.statista.com) 

 

CONCULUSION 
Management of bank accounts via the Internet (Internet banking) is today the most interesting 

area of financial Internet solutions due to the wide range of banking services presented in Internet 
banking systems. 

 Internet banking systems include a full range of banking services provided to customers, 
with the exception of cash transactions. Internet banking systems can be the basis of remote work 
systems in the securities markets and remote insurance, as they provide settlements and control 
over them by all participants in financial relations. 
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ABSTRACT 
 The main purpose of the article work can be to analyze the relation between banking sector 

(credit) and investment activity. Another objective of the dissertation is to demonstrate the 
correlation relation between the relevant fields.This thesis reviews and investigates the research 
on the relationship between investment, business growth and credit assessment. Relationship 
between business growth, investment and credit assessment is an important and actual topic to 
study and investigate deeply. This study investigated the real connection and dependence of the 
above-mentioned factors of any particular business which may later be affected by any of these in 
a good or bad manner. The problem of identifying the connection between the above-mentioned 
factors in any particular business can be condensed into three research questions: the connection 
between business growth, investment and credit assessment, the impact of investment and credit 
assessment on the business growth and the role of credit assessment in the success process of a 
particular company. The aim of this study is to investigate the real relationship between 
investment, business growth and credit assessment and usage of this finding as further and 
practical development tools of a company. The meta-analysis functions in the study play a 
gateway role to the research strategies of a broad collection of literature. 

KEY WORDS: BANK, İNVESTMENT, CREDIT 

INTRODUCTION 
Every business seeks for success in this or another way and to achieve this overall and the 

most important goal, every entrepreneur needs to concentrate on the theory of business growth 
and investment as well as giving strong attention to the relation between them. How to success 
and how to invest in the right time and the right place may be crucial for starting up a business, 
but when it comes to analyze the real relationship between some financial factors which have 
direct impacts on the relevant business, the importance of this relationship becomes clearer. In 
terms of theory, there is a strong relationship between investment, business growth and credit 
assessment (which is also known as ‘credit rating’) and it cannot be denied that without using 
right tools and timing to succeed in any particular business, the failure would be on the way ahead 
and there will be a lack of success in general terms.  

RESEARCH METHOD 
This was the beginning of a sharp economic stagnation in Azerbaijan. As a country dependent 

on imports following a sharp decline in oil prices and two sharp devaluations, Azerbaijan has also 
seen a sharp rise in prices for food and services, which has minimized social welfare. In 2015, the 
Central Bank increased the authorized capital required for commercial banks by $ 10 million.  

Many leading banks (International Bank, Capital Bank, PASHA Bank, Bank Respublika, 
Ziraat Bank Azerbaijan and Unibank) have created favorable credit environment for borrowers in 
this period. As a result of the reforms, banks’ databases, insurance and leasing registers were re-
monitored. In the banking sector, the "renaissance" period, which lasted until 2015, was slowly 
reviving in 2017. In 2016, US $ 1.7bn was hit by a recession, oil prices and currency instability. 
The Azerbaijani banking sector, which has lost AZN 1 billion, has increased its total capitalization 
after 2017, reaching approximately $ 3 billion, according to 2018 data. However, the “dollarization” 
trend, which is at the heart of the financial crisis, remains high and lending is still preferable to the 
dollar: By the end of 2017, dollarization of deposits was 74.6%. Due to the recent economic crisis 
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and macroeconomic instability in Azerbaijan, the position of the banking system in the national 
economy has been reinforced and nationalized as a result of government policies and reforms 
aimed at increasing oil prices, preventing devaluation of the national currency and diversifying the 
financial sector. conditions have been created to continue contributing to the economy. 

 
  2015 2016 2017 

Gross Domestic Product (GDP) 101,1 96,9 100,2 

Industrial products 102,4 99,5 96,6 

Agricultural products 106,6 102,6 104,2 

Capital investment 88,9 78,3 102,8 

Transportation of goods in the transport sector 100,2 100,0 101,8 

Passenger transportation in the transport sector 103,5 102,0 102,3 

Retail trade turnover by all sources - total 110,9 101,5 102,5 

Cycle circulation 114,0 100,1 103,4 

Paid services to the public 105,1 98,9 101,2 

Average monthly nominal wage 105,0 107,0 105,7 

Income of the population 105,8 108,7 108,4 

Expenditures of the population 113,5 113,8 111,9 

Real incomes that are at the disposal of the population 102,2 96,5 96,2 

Consumer Price Index 104,0 112,4 112,9 

Price Index of Manufacturers of Industrial Products 69,4 127,5 136,8 

Table 1. Index of basic social and economic indicators (in percentage to the previous year),  
Source: Azerbaijan State Statistical Committee 

It is well-known that in countries where a significant part of the national economy, such as 
Azerbaijan, is based on the oil factor, the oil factor also plays an important role in the development 
of the banking sector. The oil boom in 2008, driven by high oil prices, has also led to growth in the 
banking sector, but this development has been artificial and unhealthy. The sharp decline in oil 
prices in 2014-2015 drove the banking sector into crisis. This example alone shows that the drop in 
oil prices can reduce macroeconomic stability in oil countries and slow down banks’ development.  
 

Indicators: 2015 2016 2017 2018 

Credit investments (million AZN) 21730.4 16444.6 11757.8 13020.3 

Short-term loan investments (million AZN) 5297.3 3478.0 2101.3 2695.1 

Interest rate on short-term loans (millon AZN) 24.4 21.1 17.9 20.7 

Long-term loan investments (million AZN) 16433.1 12966.6 9656.5 10325.2 

Interest rate on long-term loans (million AZN) 75.6 78.9 82.1 79.3 

Overdue debts (million AZN) 1508.5 1472.6 1626.7 1585.0 

Interest rate on overdue debts (million AZN) 6.9 9.0 13.8 12.2 

Table 2. Statistics of credit investments during 2015-2018, Source: Azerbaijan State Statistical Committee. 
 

Azerbaijan’s retail banking has undergone significant changes over the past 10 years, both as 
a quality and quantity indicator. The number of banks has increased, the quality of services, the 
number of products offered, and the outlets have been significantly increased, paying serious 
attention to the development of this area. The basis for macroeconomic development (such as 
increasing GDP, income of the population) is improving in parallel. The increase in output was 
the logical consequence of all these changes for banks (retail to GDP ratio). 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Credit investments in the economy 15 422,9 18 542,6 21 730,4 16 444,6 11 757,8 13 020,3 

short term 3 335,5 3 931,3 5 297,3 3 478,0 2 101,3 2 695,1 

As result, in percent 21,6 21,2 24,4 21,1 17,9 20,7 

long term 12 087,4 14 611,3 16 433,1 12 966,6 9 656,5 10 325,2 

As result, in percent 78,4 78,8 75,6 78,9 82,1 79,3 

Table 3. Credit investments of the national economy (million AZN), Source: Azerbaijan State Statistical Committee) 

Baku Engineering University 74 Baku/Azerbaijan



Credits to individuals increased by more than 6 times from 2010 to 2015. The main reason 
for this is the increased attention and attention paid to individuals by banks to diversify their 
investments. The main reason for this is the fact that at present there is a small number of business 
entities and the desire of individuals to invest in their own needs. The purpose of banks lending to 
individuals is to help them become individual entrepreneurs. 

CONCULUSION 
Interest rates of credit from commercial banks, as in international practice, should be 

regulated by the state as a whole, including long-term loans. As in developed countries, the ratio 
between commercial banks’ interest rates and the NBA’s interest rates should be regulated by the 
government, and credit rates must be differentiated depending on its purpose, ownership and 
region. 

A number of generalized indicators that characterize this are quite low in comparison with 
developing countries. One of the major shortcomings of the country’s banking system is the low 
level of capitalization and the volume of bank assets in the banking sector. According to 
international practice, the banking sector development in each country is characterized by the ratio 
of aggregate assets to GDP. The level of this indicator in the country is 42%. In the CIS countries 
this indicator is at 102%, Ukraine 63.5%, Russia 75%, Moldova 52%, Eastern Europe 60% -
100%. One of the main reasons for the situation is the current structure of aggregate assets in the 
banking sector. 
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ABSTRACT 
 The purpose of the article research is the development of theoretical principles and 

guidelines for the formation of adaptive approaches to international financial reporting standards; 
statement of the main principles of organization and methods of checking financial statements in 
accordance with Azerbaijani and international rules (standards); determining the role of financial 
statements prepared in accordance with IFRS in improving the competitiveness and investment 
attractiveness of Azerbaijani companies. Taken together, the work performed is a study of the 
scientific and practical problems of introducing international financial reporting standards at 
Azerbaijani enterprises and organizations.This is a very complicated comparison, and often 
almost impossible, provided that the accounting policies used and the information presented in the 
statements do not comply with IFRS. Therefore, the procedure for adapting management 
accounting to international financial reporting standards is particularly relevant in the current 
circumstances.The transition of the Azerbaijani economy to market relations, the creation of 
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companies of various forms of ownership, including those with the participation of foreign 
capital, require radical changes in the accounting system and reporting of business entities. This 
system is gradually reoriented to the interests of owners, investors, creditors and other, mainly 
external consumers of accounting and reporting information, as close as possible to current 
international scientific principles and current practice.Consideration of the transformation process 
in the system of accounting and analysis in the activities of enterprises is especially important in 
connection with the active process of preparing Azerbaijan to join the World Trade Organization. 

KEY WORDS: IMPLEMENTATIONS, FINANCIAL, ECONOMY 

 

INTRODUCTION 
IFRS are advisory in nature. Neither the IFRS committee nor the accounting community as a 

whole have the authority to demand widespread adoption of IFRS. These standards are applied 
because regulators around the world recognize the importance of harmonizing financial reporting 
rules and support the work of the International Financial Reporting Standards Committee. 

IFRSs are intended to prepare financial statements whose users rely on it as the primary 
source of financial information about the company. IFRS is not tied to the legislative features of a 
particular country; these are supranational standards. They are intended for reporting by any 
company, regardless of the type of activity, its industry affiliation, size, legal form. IFRS are 
equally applicable both for the preparation of the consolidated financial statements of a group of 
related companies, and for the preparation of statements of a single company.The accounting 
procedure in the traditional Azerbaijan sense is not reflected in the standards. In particular, the 
standards do not contain any rules for organizing primary documentation and workflow, a chart of 
accounts, and the procedure for registering accounts.  

 

RESEARCH METHOD 
To a considerable degree this situation was facilitated by the growth of the business activity 

of the company due to the growth in sales volumes (Table 1). 
 

     

Carrying amount of negotiable 
assets, manat 

399 504 499 886 100 382 125,13 

Turnover ratio 
(number of revolutions) 

3,77 3,78 0,01 100,27 

Table 1. The return on assets invested in current assets of JSC Extra, Source: https://www.stat.gov.az/ 

 
The growth in product sales in 2018, which led to an increase in revenue by 25.48% 

compared with 2017, with the expansion of investments in current assets contributed to the 
acceleration of the turnover of funds, as indicated by the increased value of the turnover ratio to 
3.78 times (versus 3.77 times in the previous year). As a result, the relative savings (conditional 
release) of working capital in 2018 amounted to 1,412 manat.The growth in the efficiency of the 
company is confirmed by the positive dynamics of a number of profitability indicators presented 
in table 1. 

The calculation of the influence of five factors on the growth of return on assets (by 0.39%) 
in 2018 compared to 2017was carried out using the method of absolute differences. As can be 
seen from the table. 3, the effect of factors was mixed. Thus, the effect of financial leverage had a 
significant positive impact on the return on assets. Regardless of the action of other factors 
included in the analytical model, due to an increase in the financial leverage in the reporting year 
by 0.151, the company increased its return on assets by 6.31%. At the same time, the financial 
leverage ratio in 2018, which reached 0.845, indicates an increase in the degree of financial risks 
and an increase in dependence on borrowed funds. 
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 Conceptual framework for financial reporting 

IAS 1 Presentation of financial statements 

IAS 2 Stocks 

IAS 7 Cash flow statement 

IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors 

IAS 10 Events after the end of the reporting period 

IAS 12 Income Taxes 

IAS 16 Fixed assets 

IAS 17 Rent 

IAS 19 Employee benefits 

IAS 20 Accounting for government subsidies, disclosure of information on government assistance 

IAS 21 The effect of changes in exchange rates 

IAS 23 Borrowing costs 

IAS 24 Related party disclosures 

IAS 26 Accounting and reporting on pension plans 

IAS 27 Separate financial statements 

IAS 28 Investments in associates and joint ventures 

IAS 29 Financial reporting in a hyperinflationary economy 

IAS 32 Financial Instruments: Presentation 

IAS 33 Earnings per share 

IAS 34 Interim financial statements 

IAS 36 Impairment of assets 

IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets 

IAS 38 Intangible assets 

IAS 40 Investment property 

IAS 41 Agriculture 

IFRS 1 First time adoption of IFRS 

IFRS 2 Stock Based Payment 

IFRS 3 Business combinations 

IFRS 4 Insurance contracts 

IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations 

IFRS 6 Mineral exploration and evaluation 

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 

IFRS 8 Operating segments 

IFRS 9 Financial instruments 

IFRS 10 Consolidated Financial Statements 

IFRS 11 Cooperative activity 

IFRS 12 Disclosure of participation in other entities 

IFRS 13 Fair value measurement 

IFRS 14 Deferred tariff difference accounts 

IFRS 15 Revenue from contracts with customers 

SICs/IFRICs Interpretation provisions 

 IFRS for SMEs 

Table. List of current IFRS standards,  
Source: http://www.ifrs.org/The-organisation/Documents/2013/Who-We-Are-Russian-2013.pdf 

 
IFRS covers a wide range of accounting transactions. There are certain aspects of business 

practice for which IFRS establish binding rules. The basics of IFRS are the elements of financial 
reporting, the principles of IFRS and the types of key statements. Elements of financial statements 
in accordance with IFRS: assets, liabilities, capital, income and expenses. 

Another difference between IFRS and GAAP is the definition of inventory accounting. There 
are two ways to track stocks: FIFO and LIFO. FIFO means that the most recent unit of inventory 
remains unsold until the sale of previous stocks. LIFO means the most recent stock unit will be sold 
first. IFRS prohibits LIFOs, while US and other standards allow participants to freely use them. 

IFRS arose in the European Union with the intention of distributing them throughout the 
continent. The idea quickly spread around the world, as the “common language” of financial 
reporting allowed us to expand our connections around the world. The United States has not yet 
adopted IFRS, as many view US GAAP as the “gold standard.” However, as IFRSs become a 
more global norm, the situation could change if the SEC decides that IFRSs are appropriate for 
US investment practice. 
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CONCULUSION 
Currently, about 120 countries use IFRS, and 90 of them require companies to be fully 

presented in accordance with IFRS.IFRSs are supported by the IFRS Foundation. The mission of 
the IFRS Foundation is to "ensure transparency, accountability and efficiency in financial markets 
around the world." The IFRS Fund not only provides and monitors financial reporting standards, 
but also makes various proposals and recommendations to those who deviate from practical 
recommendations. 

The increase in efficiency is confirmed by the positive dynamics of sales profitability for 
operating profit, total assets for profit before tax and financial expenses, equity for net profit. To 
assess the effectiveness, identification and quantitative measurement of the influence of factors on 
profitability indicators, a multivariate modeling technique was used. The calculation of the 
influence of factors on the return on assets was carried out according to the model, which includes 
profit before tax and financial expenses, total assets, sales proceeds, total liabilities, equity and 
current assets, borrowed capital, sales proceeds and financial ratios leverage, financial indepen-
dence, coverage of liabilities with current assets, turnover of current assets. 
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Abstract: We- Camal, Elmixan, Xəyal are the studying at the Azerbaijan State University of 
Economics- UNEC, and have started to investigate crucial topics on economics. Our first topic is 
about current situation, present-day threats and development of Azerbaijan tourism sector. Our 
main purpose in exploring this topic is to understand current state of tourism sector and show the 
importance and value of it in whole economy.Because we are making development in non-oil 
sectors, mainly in service sector. And tourism is included to the service sector and is one of the 
main parts of it. In this article based on statistical information, we have shown how Azerbaijan’s 
tourism sector are developing, current state of this sector and which determinants are affecting to 
it nowadays. 

Key words: Tourism potential, state care, tourist flow, Corona Virus, threats. 
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Introduction: In the modern world, tourism is one of the most dynamically developing 
sectors of the economy for any country. Tourism has already become one of the most lucrative 
industries in the world, a large and rapidly growing economic sector.The sustainable development 
and expansion of the tourism sector has made this sector a major driving force in socio-economic 
development. This is reflected in the creation of new jobs, tourism-related enterprises and 
infrastructure. As many as we know tourism is the main source of income of some countries. 
They have hegemony in the tourism sectorin the world. İn these countries tourism has a priority in 
the incomes and in the formation of state budget. For instance, Turkey, Thailand, United Arab 
Emirates, United States of America, Indonesia, France, Spain, Italy and Greece. They are known 
as countries with tourism potential. They have firstly tourism potential, such as wonderful places, 
historical monuments, museums, enjoyable sea and ocean beaches to attract tourists from all over 
the world and secondly they regularly use the innovations in tourism to keep it.Just for instance 
every year more than 8 million tourist visit Georgia. But Azerbaijan has had 3 170, 4 million 
tourist in maximum.In Azerbaijan tourism sector there are some serious problems that impede the 
progress of this field. There serious steps should be taken to overcome these problems. This 
industry is crucial for the diversification of the economy and the development of the Azerbaijan’s 
regions. Azerbaijan’s natural resources, available climate, historical monuments and cultural 
heritage are a special and necessary basis for creating an attractive tourism product. Tourism 
sector develops slowly. However, it should be noted that the care shown by the Azerbaijani state 
to the tourism sector is commendable. Azerbaijani government has started the program to develop 
non-oil sector in whole country. Serious attention is paid to the development of tourism sector as 
well. Government has announced the development of tourism as a priority in the non-oil sector of 
the economy. It can be said with confidence that the "Tourism Development Program in 
Azerbaijan for 2002-2005", once adopted on the initiative of national leader Heydar Aliyev, has 
created opportunity to the revival of the tourism sector in the country.The "State Program for the 
Development of Tourism in the Republic of Azerbaijan for 2010-2014" approved by the decree of 
President Ilham Aliyev on April 6, 2010 has created a more serious basis for the development of 
this sector in our country. The most obvious example of state care to tourism sector is the 
announcement of 2011 as the "Year of Tourism" in Azerbaijan. This step, of course, has 
contributed to a new stage in the development in tourism in our country. 

First of all, it should be taken into consideration that the number of tourists visiting 
Azerbaijan from year to year has significantly increased. According to statistical information 
taken from State Statistics Committee of Republic of Azerbaijan, the number of tourists visiting 
our country in 2016 compared to previous years, an increase of 20 percent growth was recorded. 
In this year Azerbaijan was visited by 2,248 8 million tourist. In 2017, the number of tourists 
visiting Azerbaijan was 2,692 0 million and it was approximately 20 percent more than previous 
year. This indicator was 2,850 0 million tourist in 2018. And last year the flow of tourists to our 
country increased by 11.3 percent. Number of tourists visiting Azerbaijan during 2019 was 3, 170 
4 million people. 
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29.4% of all visitors came from the Russian Federation, 22.9% from Georgia, 10% from 
Turkey, 8.1% from Iran, 3.4% from Saudi Arabia and 2.2% from the United Arab Emirates. 

66.6% of the visitors were men and 33.4% were women. 
In 2019, the number of arrivals from EU member states increased by 21.3% to 136.5 

thousand, and the number of arrivals from CIS countries increased by 9.3% to 1 million. There 
were 141.5 thousand people. 

Country  Number of tourists (%) 

Russian Federation 29.4 

Georgia 22.9 

Turkey 10 

Iran 8.1 

Saudi Arabia 3.4 

United Arab Emirates 2.2 

 
The largest increase in the number of visitors to Azerbaijan in 2019 has been in Turkmenistan 

(84.2%), India (66.8%), China (62.4%), Egypt (55.6%), Malaysia (54.9%), Saudi Arabia (46.3%), 
Hungary (33.6%), Poland (31.1%), Uzbekistan(28.4%), Spain (24.2%), the Philippines (24.6%), 
GreatBritain (25.5%), Kazakhstan(25.7%), South Korea (19.9%), Georgia (18.8%) and Germany 
(19.2%). 

58.7% of foreigners and stateless persons came to Azerbaijan by rail and automobile road, 
40.5% by air and 0.8% by water. 

Another important factor is how much they spent in Azerbaijan. In 2019 foreigners visiting 
our country have spent 1,256 8 billion manats. But it is 1.7 % less compared to2018. In 2018 they 
spent 1, 278 4 billion manats. In 2019, the number of citizens of the Republic of Azerbaijan 
traveling abroad increased by 13.4% compared to the same period last year and amounted to 5 
million 567.7 thousand people. During this period, the number of Azerbaijani citizens traveling to 
Iran increased by 23.7%, to Georgia by 12.3%, to the Russian Federation by 5.7%, and to Turkey 
by 4.6%. 

Last year, 82.6% of Azerbaijani citizens traveling abroad used rail and automobile, 16.7% air 
and 0.7% water transport. 

 

 
 
During first month of 2020 number of tourists visiting Azerbaijan has increased compared to 

the same month of 2019. It shows Azerbaijan has been attracting more tourists year by year. 
According to statistics of January it may be seen that 2020 will be record year for our country 

in visiting by tourists. But there is a danger that not only affected our tourism, but also all sectors 
in all over the world. This is Corona Virus that affects Azerbaijan’s tourism sector negatively. 
This year Azerbaijan would host millions of tourists during the event Formula 1. And in summer 
4 games of European Championship (EURO 2020) would be organized in Baku. It means 
millions of football fans from all over the world would come to capital and regions both to watch 
games and to enjoy summer. This would create positive chances to attract more tourist every year 
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and to earn more from tourism. But as being in whole world, in Azerbaijan all competitions, all 
events are canceled at least until summer, some will be organized next year. And all of these will 
and are affecting tourism market today. Tourism companies, hotels, tour operators are being lazy. 
Because all borders are closed for some time. Passengers are not allowed to enter and exit 
country. As health is paramount it is necessary to postpone travels. It is understandable that 
because of this crisis economic slowdown is inevitable. But after every crisis there is great 
progress in economy. Therefore during post-Corona Virus era economy will go up. People stay at 
home during pandemic, after pandemic they will want to travel. And of course Azerbaijan will 
greet millions of tourists again. 

Corona Virus is a temporary issue. But there is some permanent issues in tourism sector that 
impede the progress for years. These are other reasons and threats hindering the development of 
the tourism sector in Azerbaijan can be sorted: 

- Inadequate conditions in recreation complexes 
- Inconvenience of roads leading to tourist areas 
- Lack of flexibility of the visa system 
- Lack of favorable conditions for hotels where tourists can stay 
- Prices are expensive 
- The impact of the country's war with Armenia for more than 25 years 
- Lack of language guides 
Now let's look at these problems. First of all, we need to look at the problem of infrastructure. 

Important tourism opportunities in Azerbaijan in other regions besides Baku are available. 
However, poor infrastructure conditions in other regions of Azerbaijan affect these regions’ tourist 
attraction. This leads to a weak flow of tourists. Besides that language services should be 
improved. Two years ago during travelling of Arab tourists there was shortage of translators. 
Complexity of the visa procedure leads to a decrease in the flow of foreign tourists. The high cost 
of visas and the long process make it difficult for foreign tourists to enter the country. In 
Azerbaijan there are many hotels, but most of them are 4-5 star hotels. And their prices are too 
high for some domestic and foreign tourists. 

We need to solve these problems and develop infrastructure and conditions and professional 
staff in tourism sector. In order to meet staff shortage, the Azerbaijan Tourism Institute was 
established. The official national tourism portal www.azerbaijan.travel, created by the Ministry of 
Culture and Tourism, provides information on Azerbaijan's tourism potential for domestic and 
foreign tourists in recent years, including nature, tourism infrastructure, public transport system, 
unique tourism products, tourism companies and hotels. It plays the role of an extensive database 
and propaganda tool. 

In order to achieve sustainable tourism in our country, there is a need to create a winter 
tourism base and eliminate the concept of seasonality. To achieve this goal, the Shahdag Summer-
Winter Tourism Complex was created. The complex is the first ski resort in the history of 
Azerbaijan. Until a few years ago, Azerbaijani citizens went to other countries for tourism in the 
winter. However, there are already two winter tourism enterprises in Azerbaijan: the Shahdag 
Summer and Winter Recreation Complex in Gusar and the Tufan Ski Resort, which opened in 
January 2014 in the Gabala region. The construction of these large complexes is a great step in the 
sustainable development of winter-summer tourism in the country. 

The United Nation’s World Tourism Organization has included Azerbaijan in its top-20 
fastest-growing travel destinations ranking. The country secured the 18th place in the ranking with 
an 11.4-percent-increase in its tourism sector, local media reported referring to the “UNWTO 
World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2020” report. 

The country has received numerous international awards in the field of tourism. This year 
alone, Azerbaijan won the National Geographic Traveler Awards 2019 in the best excursion 
destination category during a competition held in Moscow. Lufthansa, the leading German carrier 
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and the second largest airline in Europe, declared Baku the “City of the Month”. Azerbaijan’s 
Naftalan resort is among top five recreation spots among the CIS countries for Russian tourists. 
For the first time, Azerbaijan is participating in the Global Village international Fair held in Dubai 
in October 2019-April 2020. 

 Conclusion: In conclusion it should be noted that Azerbaijan’s tourism sector has had 
significant development over last 10 year. Some global competitions, events took palace in Baku 
and other cities and districts. Besides those, successful government policy in both domestic 
reforms and foreign co-operations have led to the success in field oftourism. Year by year the role 
of tourism incomes in GDP has been increasing. There are still some issues, but they will be 
solved by correct approach.  
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XÜLASƏ 
Kənd təsərrüfatı Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biridir. 

Regionun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı təşkil etdiyi kimi, bu sahədə 
böyük üstünlük taxılçılığın payına düşür. Belə ki, regionda istehsal edilən bitkiçilik məhsullarının 
50%-ni taxılçılıq təşkil edir. Şəki-Zaqatala regionu həm də respublika üzrə taxılçılığın geniş 
inkişaf etdiyi əsas ərazilərdən biridir.  

Hazırda ölkəmizdə əhalinin etibarlı ərzaq təminatı dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca 
istiqamətlərindən birini tutur. Ərzaq təhlükəsizliyinin əsas tərkib elementlərindən biri əhalinin 
taxıla olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsidir.[1, s. 118]Tədqiqatın əsas məqsədi 
iqtisadi rayonda taxılçılığın mövcud vəziyyətini təhlil etmək, potensial imkanlardan daha səmərəli 
və tam gücü ilə istifadə edərək taxıla olan tələbatı yerli istehsal hesabına ödəmək, perspektiv 
inkişaf istiqamətlərini araşdırmaqdır.Tədqiqat nəticəsində iqtisadi rayonun zəngin ehtiyatları, 
mövcud potensialının təhlili nəticəsində məhsuldarlığın intensiv yolla artırılması, yeni texnikanın 
tədbiqi, eləcə də bu istiqamətdə sahibkarların marağının artırılmasının dövlət tərəfindən 
dəstəklənməsi təklifləri irəli sürülmüşdür.Bundan başqatədarük,saxlama və satış sistemi 
təkmilləşdirilməlidir.Təsərüfatçılar taxıl anbarı olmadığından tədarük etdikləri məhsulları sahədən 
daha ucuz qiymətə satmaq məcburiyyətində qalırlar. Bu səbəbdən fasiləsizliyi təmin etməkçün 
anbar təsərrüfatları yaradılmalıdır.Eləcə də istehsal-satış-təchizat xarakterli koorporasiyarın 
formalaşdırılması, Balakən rayonunda qarğıdalı emalı sənayesinin formalaşdırılması məqsədəuy-
ğun hesab edilir. 

AÇAR SÖZLƏR: Taxıl, bağçılıq təsərrüfatı, anbar təsərrüfatı. 
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GIRIŞ 
Milli iqtisadiyyatın hədəfləri idxaldan asılılığı azaltmaq, ixracyönümlü qeyri-neft iqtisadiyya-

tının əsaslı inkişafını təmin etmək mövcud vəziyyətin təhlilini, potensial imkanları, perspektiv 
istrehsal şərtlərini zəruri edir. Təlabatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi üçün regionun mövcud 
resurslarından səmərəli istifadə edilməklə yanaşı, müəssisələrin potensial imkanları elmi nəzəri 
cəhətdən əsaslandırılmalıdır. 

İqtisadi rayonun ümumi torpaq sahəsinin 22%-ni əkinə yararlı torpaq sahələri təşkil edir. 
Azərbaycan respublikasında 1996-cı ildən başlanmış aqrar islahatlar siyasəti çərçivəsində Şəki-
Zaqatala iqtisadi rayonunda 169186 min hektar torpaq sahələri kənd əhalisinin xüsusi 
mülkiyyətinə verilmiş, aparılmış islahatlar nəticəsində regionda əksər kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalında dinamik artımın baş verməsi müəyyən edilmişdir.[2, s.13] 

Regionda 1 yanvar 2018-ci il tarixinə 131126 ha sahədə taxıl əkilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1849 ha azdır. Hesabat dövründə94898 ha sahədə buğda (əvvəlki 
ilə nisbətən 6254 ha çox), 36228 ha sahədə arpa (əvvəlki ilə nisbətən 8103 ha az) əkilmişdir. 
Regionda buğda əkininə maraq artdığından arpa əkini sahələri azalmışdır. 

İqtisadi rayon taxıl istehsalı üzrə respublikanın əsas mərkəzi olmaqla, hazırda 65 iri taxılçılıq 
təsərrüfatları fəaliyyət göstərir. Məqalədə iqtisadi rayon üzrə taxıl əkini və istehsalı, taxılçılıq 
təsərrüfatının rayonlar üzrə bölgüsü, taxıl istehsalının məhsuldarlığı təhlil edilmiş, istehsal-satış-
təchizat, emal müəssisələrinin yaradılması,məhsuldarlığın artırılması ilə bağlı təkliflər verilmişdir. 

TƏDQIQAT METODU 
Analiz, sintez, statistik metodlardan istifadə etməklə tədqiqat aparılmış, inzibati rayonların 

yerli statistika orqanlarının müvafiq materialları əsasında müəllif tərəfindən şəkil və cədvəlllər 
tərtib olunmuşdur. 

İqtisadi rayonda taxılçılıq təsərrüfatları tərəfindən 2013-cü ildə 148271 ha, 2014-cü ildə 
136182 ha, 2015-ci ildə 123057 ha, 2016-cı ildə 132975 ha, 2017-ci ildə 131125,5 ha sahədə taxıl 
əkilmişdir. 

İqtisadi rayonda taxıl əkini sahələrinin həcminə görə birinci yeri Şəki (50,8%-i), ikinci yeri 
Qəbələ (16,1%-i), üçüncü yeri isə Oğuz (13,1%-i) rayonu tutur. Taxılçılıq müəssisələrinin sayında 
da bunu bir daha görmək mümkündür (Şəkil 2.). Sonrakı ardıcılığı isə Qax, Zaqatala və Balakən 
rayonları tutur. Taxılçılığın ən az inkişaf etdiyi rayon Balakəndir ki, burada da qarğıdalı istehsalı 
üstünlük təşkil edir. 

 

 
Şəkil 1. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə taxıl əkini və istehsalı (İnzibati rayonların yerli statistika orqanlarının müvafiq 

materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur). 

 
Şəkil 1-də göstərilən illər ərzində taxıl əkinində ciddi artım müşahidə edilməsə də, məhsul 

istehsalı ildən ilə artmaqdadır.  
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Şəkil 2. İri taxılçılıq təsərrüfatlarının rayonlar üzrə bölgüsü, ədədlə (İnzibati rayonların  

yerli icra orqanlarının müvafiq materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur). 

 
Şəkil 2-də Şəki rayonu üzrə 200 ha-dan yuxarı, Balakən, Zaqatala, Qəbələ vəQax rayonları 

üzrə 100 ha-dan yuxarı, Oğuz rayonunda isə 50 ha-dan yuxarı sahəsi olan taxılçılıq təsərrüfatları 
qeyd olunmuşdur. 

Taxıl əkini sahələrinin 67%-ə yaxın hissəsini buğda əkini təşkil edir. 2013-cü ildə iqtisadi 
rayonda 105583 ha, 2014-cü ildə 84738 ha, 2015-ci ildə 78357 ha, 2016-cı ildə 88644 ha, 2017-ci 
ildə 94898 ha sahədə buğda əkilmişdir. 

 

Cədvəl 1. 2013-2017-ci illər ərzində taxıl istehsalının məhsuldarlığı, sentner 

S/s Rayonun adı 
2013-cü il 2014-cü il 2015-ci il 2016-cı il 2017-ci il 

taxıl buğda taxıl buğda taxıl buğda taxıl buğda taxıl buğda 

01 Balakən 20,6 21,3 14,8 22,3 24,7 25,1 29,7 32,4 27,0 27,2 

02 Zaqatala 17,5 23,7 19,5 19,8 28,1 27,9 31,3 31,9 31,9 32,4 

03 Qax 19,7 17,8 14,0 16,0 26,3 25,9 28,3 29,6 31,2 31,7 

04 Şəki 27,1 27,1 10,6 10,7 30,1 29,5 28,7 29,3 32,1 33,1 

05 Oğuz 25,6 26,4 19,4 19,0 30,6 29,3 26,8 27,9 24,4 24,7 

06 Qəbələ 25,2 25,1 16,3 15,0 31,0 32,0 31,6 31,0 32,1 32,5 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 25,2 25,8 13,9 14,1 29,8 29,5 29,1 29,7 30,9 31,6 
 

Cədvəl inzibati rayonların yerli statistika orqanlarının müvafiq materialları əsasında müəllif 
tərəfindən tərtib olunmuşdur.[5] 

Taxılın məhsuldarlıq göstəricilərinə nəzər saldıqda 2015-2017-ci illərdə məhsuldarlığın daha 
yüksək olduğunu görürük. Ən yüksək göstərici isə 2017-ci ildə qeydə alınmışdır. Belə ki, 2013-cü 
ildə hər hektardan 25,2 sentner, 2014-cü ildə 13,9 sentner, 2015-ci ildə 29,8 sentner, 2016-cı ildə 
29,1 sentner, 2017-ci ildə 30,9 sentner məhsul götürülmüşdür. Baləkən rayonunda 20,6-14,8-24,7-
29,7-27,0 sentner, Zaqatala rayonunda 17,5-19,5-28,1-31,3-31,9 sentner, Qax rayonunda 19,7-
14,0-26,3-28,3-31,2 sentner, Şəki rayonunda 27,1-10,6-30,1-28,7-33,1 sentner, Oğuz rayonunda 
25,6-19,4-30,6-26,8-24,4 sentner, Qəbələ rayonunda 25,2-16,3-31.0-31,6-32,1 sentner 
məhsuldarlıq əldə edilmişdir (Cədvəl 1). 

Taxılçılıqda buğda istehsalı üstün yer tutmaqla yanaşı, xeyli miqdarda dən üçün qarğıdalı 
sahələri də geniş yayılmışdır. Son dövrlər iqtisadi rayonda qarğıdalı istehsalına da maraq 
artmaqdadır. 

Qarğıdalı dəyərli yem bitkisi olmaqla yanaşı, kulinariyada geniş istifadə edilir. Qarğıdalı 
saçağı dərman bitkisi kimi çox dəyərli xüsusiyyətlərə malikdir. 

2017-ci ilin statistik göstəricilərinə nəzər saldıqda görürük ki, 2017-ci ildə iqtisadi rayon üzrə 
65 iri taxıl təsərrüfatı tərəfindən 23415,4 ha ərazidə taxıl əkilmiş və 79198 ton məhsul tədarük 
edilmişdir. Ondan ərzaqlıq buğda əkini sahəsi 9966 ha təşkil etmiş və sahələrdən 36414 ton buğda 
yığılmışdır. Taxıl məhsullarının özünü təmin etmə səviyyəsi 26,9%, buğda isə 36,7% təşkil 
etmişdir. Bu da kifayət qədər aşağı göstəricidir.  
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Anbar təsərrüfatı olmadan məhsul istehsalı və satışı prosesinin fasiləsizliyi təmin edilə 
bilməz. Bunu nəzərə alaraq Şəki rayonunun Göybulaq kəndində 32 000 tonluq, həmçinin Sarıca 
kəndində 4 000 tonluq, Zaqatala rayonunun Tala kəndində 1 000 tonluq, Oğuz rayonunda 
Qarğıdalı emalı zavodunun 30 000 tonluq müasir taxıl anbarı tikilib istifadəyə verilmişdir. 
Ümumilikdə regionda göstərildiyi kimi 8-i iri olmaqla 155 anbar təsərrüfatı fəaliyyət göstərir.  

Taxıl emalına gəlincə regionda ən iri taxıl emalı müəssisəsi Şəki rayonunda yerləşən “Karat 
Holdinq” MMC-yə məxsus Buğda elavatoru, un və yem fabrikidir. Müəssisənin istehsal gücü illik 
90 min ton taxıl emalıdır. Müəssisənin anbar tutumu 32 min tondur. Burada, eyni zamanda, taxılın 
qəbulu, təmizlənməsi və qurudulması prosesi həyata keçirilir. Müasir texnologiyaya əsaslanan 
taxıl anbarı Şəki və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən fermerlərin istehsal etdiyi taxılın uzun 
müddətə və itkisiz saxlanmasına imkan verir. Dəyirman kompleksinin gündəlik istehsal gücü 250 
tondur. İstehsal edilən yüksək keyfiyyətli un qablaşdırılaraq “Karmen” adı ilə satışa çıxarılır. 
Buğdanın üyüdülməsi zamanı alınan kəpəkdən isə heyvandarlıq müəssisələrində yem kimi 
istifadə edilir. Gələcəkdə müəssisənin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi, istehsal gücünün 
artırılması planlaşdırılır [3]. 

Regionda digər iri taxıl emalı müəssisəsi qarğıdalı emalı və qlükoza istehsalı zavodu olan 
“Corn Prosessing Company” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətidir (“CPC” MMC). Zavod regionda 
qarğıdalı istehsalının artırılması üçün əlverişli şərait yaratmaq məqsədilə Oğuz rayonunda 2007-ci 
ildə tikilib istifadəyə verilmişdir. Respublikada analoqu olmayan bu zavod tam gücü ilə işlədikcə 
sutkada 80 ton qarğıdalı emal etməklə 50-60 ton qlükoza istehsalı gücünə malikdir.  

Nəticə 
Taxılçılığın regionda daha da inkişaf etdirilməsi üçün geniş taxıl əkinlərinə malik zonalarda 

bütün növ kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıqları ilə təchiz olunmuş aqroservis xidmətlərinin 
sayının artırılması, suvarma işlərinin yaxşılaşdırılması, fermerlərin rayonlaşdırılmış və yüksək 
məhsuldar toxumlarla təmin olunması, istehsal olunan taxılın sərfəli qiymətlərə dövlət tərəfindən 
alınmasının təşkili, regionda torf-sınaq məntəqəsinin yaradılması mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

 Sovetlər biriyi dağıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikasında 1996-cı ildən başlanmış aqrar 
islahatlar siyasəti çərçivəsində Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda 169186 min hektar torpaq 
sahələri kənd əhalisinin xüsusi mülkiyyətinə verilmişdir. Lakin hazırda təcrübə göstərir ki, kiçik 
pay torpaqlarında intensiv texnologiyaların tətbiqi qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən iqtisadi 
rayonda daha yüksək məhsuldarlıq göstəricilərinə nail olunması üçün kiçik pay torpaqlarının 
könüllülük prinsipi əsasında kooperasiya halında birləşməsi, həmçinin kənd təsərrüfatına yararlı 
ehtiyat torpaq sahələrinin bazası əsasında aqroparkların və iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması 
vacibdir. Müasir dövrdə əkinçilikdə intensiv metodlardan istifadə olunması, müasir suvarma 
sistemlərinin və növbəli əkin sisteminin tətbiqi istehsal həcminin artırmağın başlıca şərtidir. Bu 
sahədə vacib tədbirlərdən biri də müasir texnologiyaların tətbiqi ilə iri taxılçılıq təsərrüfatlarının 
yaradılmasıdır. Hazırda regionda “ULU Aqro” MMC tərəfindən Qax rayonu ərazisində 2044 ha 
sahədə müasir aqroparkın yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Aqroparkda 1580 ha ərazidə əkinçilik 
təsərrüfatının salınması, 4,5 min tonluq taxıl anbarı kompleksinin tikintisi və bağçılıq 
təsərrüfatının, müasir südlük istiqamətli cins heyvandarlıq kompleksinin yaradılması 
planlaşdırılır. Təsərrüfatın tərkibində buğda, arpa, dənlik qarğıdalı, silosluq qarğıdalı, yonca və 
soya əkini təşkil ediləcəkdir. Qarğıdalı bitkisindən yüksək dən və yaşıl kütlə məhsulu almaq üçün 
ilk növbədə sahənin seçılməsi əsas amillərdəndir. Belə ki, istifadə olunan texnikanın hərəkəti, 
sahənin suvarılması, məhsulun yığılması, aparılan aqrotexniki tədbirlər sahənin relyefindən çox 
asılıdır. Bu sahələr yaxşı şumlandıqda torpağın su-fiziki keyfiyyətləri yaxşılaşmaqla bitkinin 
inkişafı üçün su ehtiyatı toplanır və torpaqda aerasiya prosesi yaxşılaşır [4]. Hazırda ölkəmizdə 
istehsal edilən taxıl məhsulları daxili təlabatı ödəmədiyi üçün hər il xaricdən buğda, arpa, 
qarğıdalı və s. dənli bitkilər və yem qatqıları idxal olunur. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, taxılın 
özünü təmin etmə səviyyəsi ölkədə 60%-ə yaxın olduğundan idxaldan asılı vəziyyətin davam 
etməsi daxili istehsalın ekstensiv yollarla inkişaf etməsi ilə əlaqədardır. 
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Müəssisənin istehsal etdiyi qlükoza, maltoza, fruktoza, quru nişasta - qida sənayesi 
sektorunda; yan məhsulları - kəpək, qarğıdalı qırıntısı, qlüten (protein) - heyvandarlıq, quşçuluq 
və balıqçılıqda, özək - əsasən qarğıdalı yağı istehsalında və yağın istehsalı prosesindən qalan jmıx 
isə heyvandarlıqda istifadə olunan əvəzedilməz məhsullardır. Zavodun istehsalı olan məhsullar 
sərinləşdirici qazlı içkilər, meyvə şirələri, alkoqollu içkilər, dondurma, mürəbbə, çörək-bulka 
məmulatları, karamel və s. bu qəbildən bir çox məhsulların yerli istehsalçılarının şəkər 
əvəzedicilərinə olan tələbatının tamamilə ödənilməsi, onların xarici ölkələrdən idxalından 
asılılığının aradan qaldırılması üçün tam yetərli olacaq və yüksək keyfiyyət standartlarına malik 
olmaq etibarilə qonşu ölkələrə də ixrac ediləcəkdir [4]. 

Bundan başqa regionda qarğıdalı yağı istehsalı zavodunun tikilməsi də məqsədə uyğun hesab 
olunur. Məhsul istehsalı ilə yanaşı, bazarın da rayonda formalaşması gələcəkdə bu sahədən daha 
çox gəlirin əldə olunmasına imkan verər.  
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ABSTRACT 
World oil prices are the most significant external factor determining the state of the Azerbaijan 

economy, the state budget and the country's balance of payments. The level of world oil prices 
directly affects government revenues, trade balance, development of the oil and gas sector and 
related sectors of the economy. In this connection, of great importance is the identification of the 
main influencing factors determining the formation of world oil prices, and the modeling of price 
dynamics, which allows forecasting world oil prices. Such forecasts are a necessary element in 
assessing the conditions for the future development of the Azerbaijan economy and the formation of 
a state policy corresponding to these conditions. In this regard, this work is devoted to determining 
the main factors in the formation of world oil prices, modeling and forecasting the dynamics of oil 
prices. The dynamics of oil prices is influenced by a number of factors that can be divided into 
external (general economic, political, meteorological) and technical (technology, positions of 
leading exchange players, analysis of volatility - price volatility). Since the course of political 
events, weather changes and other cataclysms is very difficult to predict, let us dwell on the 
influence of significant factors that can be analyzed and forecasted. 

KEY WORDS: OIL, TRADE, INTERNATIONAL 

INTRODUCTION 
Trade is a type of economic activity related to the commission of a mutually beneficial 

exchange of goods between entities. The concept of trade also includes all services related to the 
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purchase and sale transaction, namely, warranty service, after-sales service, delivery, storage and 
more. International trade is a more complex process of exchange of goods between states, large 
enterprises, corporations and regional groupings. Economics and trade have long been regarded as 
identical concepts. The cognition of business processes until recently was carried out through the 
analysis of trade relations. For entities engaged in commercial activities, trade was an indicator of 
demand, as well as the main parameters of economic relations between people. International trade 
relations are based on three principles: Organization of trade is related to the direct provision of 
the movement of goods and finances between the parties to the transaction.  

RESEARCH METHOD 
This statistic shows the Brent crude oil price from 1990 to 2019. In 2018, the average price of 

Brent crude oil was at 71.06 U.S. dollars per barrel. Brent is the world's leading price benchmark 
for Atlantic basin crude oils. The price of crude oil is closely observed as it influences costs across 
all stages of the production process and consequently alters the price of consumer goods as well. 

  
 Average crude oil price in U.S. dollars per barrel 

2019 64.18 

2018 71.06 

2017 54.25 

2016 43.55 

2015 52.35 

2014 99.03 

2013 108.56 

2012 111.63 

2011 111.27 

2010 79.47 

2009 61.51 

2008 96.99 

2007 72.52 

2006 65.14 

2005 54.38 

2004 38.1 

2003 28.83 

2002 25.01 

2001 24.45 

2000 28.4 

1999 17.9 

1998 12.8 

1997 19.1 

1996 20.8 

1995 17.2 

1994 16 

1993 17.1 

1992 19.4 

1991 20.1 

1990 23.8 

Table 1. Average annual Brent crude oil price from 1990 to 2019 (in U.S. dollars per barrel), Source: 
https://www.statista.com/statistics/262860/uk-brent-crude-oil-price-changes-since-1976/ 

 

The rise in prices is also affected by the high utilization of world oil refining capacities. In 
70–90 years, when the degree of utilization of oil refining capacities was 70–80%, this factor was 
not taken into account. But since 2004, the utilization capacity of American refineries has 
exceeded 91%, Canadian - 97%, Mexican - 98%. The optimal load level for a market economy is 
considered to be 85-90%, and the load level of 95% (achieved in the USA in 2005) is already 
considered unacceptable, because virtually eliminates the possibility of maneuver when changing 
demand for oil products. Some experts, primarily OPEC experts, consider the achievement of the 
maximum value of oil refining capacity utilization as a fundamental factor in the rise in oil prices. 
In fact, the average degree of utilization of oil refining capacities in the world in 2006-2007. was 
at the level of 90%. This is a shortage of sulphurous oil refining capacities.  
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 Average price in U.S. dollars per barrel 

2019 63.92 

2018 69.78 

2017 52.51 

2016 40.76 

2015 49.49 

2014 96.29 

2013 105.87 

2012 109.45 

2011 107.46 

2010 77.38 

2009 60.86 

2008 94.1 

2007 69.04 

2006 61 

2005 50.59 

2004 36.05 

2003 28.1 

2002 24.36 

2001 23.12 

2000 27.6 

1999 17.44 

1998 12.28 

1997 18.86 

1996 20.29 

1995 16.86 

1994 15.53 

1993 16.33 

1992 18.44 

1991 18.62 

1990 22.26 

Table 2. Average annual OPEC crude oil price from 1990 to 2019 (in U.S. dollars per barrel), source: 
https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/ 

 

This statistic depicts the average annual oil price for selected OPEC crude oils from 1990 to 
2019. In 2018, the average annual oil price per barrel was 69.78 U.S. dollars. The abbreviation 
OPEC stands for Organization of the Petroleum Exporting Countries. The following countries are 
members of the organization: Algeria, Angola, Congo, Ecuador, Equatorial Guinea, Gabon, Iraq, 
Iran, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, Venezuela, and the United Arab Emirates. 

 
 Number of patent grants 

International Business Machines Corp 9,100 

Samsung Electronics Co Ltd 5,850 

Canon Inc 3,056 

Intel Corp 2,735 

LG Electronics Inc 2,474 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Ltd 2,465 

Microsoft Technology Licensing LLC 2,353 

Qualcomm Inc 2,300 

Apple Inc 2,160 

Ford Global Technologies LLC 2,123 

Table 3. Most innovative companies in the world, by number of patent grants claimed in the U.S. in 2018,  
Source: Hamdi, H., & Sbia, R. (2013), p.110 

 

This graph shows the most innovative companies in the world as measured by the number of 
patent grants that each company successfully applied for at the United States Patent and 
Trademark Office as of 2018. In 2018, IBM was considered the most innovative company in the 
world with a total of 9,100 patent grants.Total exports of goods increased from $ 318 billion in 
1970 to $ 2 trillion in 1990 and exceeded $ 18 trillion in 2012. Over the years, imports increased 
from $ 222 billion to more than $ 2.4 trillion. in 1990 and over $ 16 trillion in 2008. In 2009, there 
was a decrease to $ 15.8 trillion, but growth soon resumed, and in 2012, imports amounted to $ 
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17.4 trillion. national economies (as industrialization and especially post-industrialization) is 
directly involved in the global system of international trade. Based on the calculation of the share 
of exports and imports relative to the produced GDP, the country’s involvement rate in 
international trade is derived. 

CONCULUSION 
World oil prices are determined by the ratio of supply and demand oil in the world market at 

a particular point in time and, accordingly, those factors that shape this supply and demand. Oil 
demand determined primarily by the pace of global economic growth, as well as a number of 
other factors, which include structural characteristics of oil demand, energy and oil intensity of the 
economy, climatic (weather) conditions, level energy-efficient technologies and the relative 
competitiveness of other fuels.  

Oil supply on the world market is determined by world demand, geological and technological 
factors, structural characteristics of world oil production and export, the policy of oil producing 
states, as well as a number of other factors, including random factors, such as military operations 
in the regions of oil production. World oil prices, formed under the influence of global demand 
and supply, have the opposite effect on both global demand and oil supply. Extremely high oil 
prices hold back demand and stimulate the substitution of oil for other fuels. At the same time, 
high prices stimulate an increase in oil production in regions with relatively high production costs. 

As a result of this limitation of demand and expansion of supply, prerequisites are created for 
lowering world oil prices. At low oil prices, on the contrary, demand is stimulated and supply is 
reduced (as a result of curtailing production and investment in high-cost regions). As a result, 
prerequisites are created for the subsequent increase in oil prices. 
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XÜLASƏ 
Məqalədə Azərbaycan Respublikasında yüngül sənayeyə qoyulmuş investisiyaların mövcut 

vəziyyəti ətraflı təhlil edilmişdir. Yüngül sənayenin Azərbaycan iqtisadiyyatında yeri və payı 
araşdırılıb təhlil edilmişdir. Son dövrlərdə ölkədə yüngül sənayeyə yönəlmiş investisiyalar bu 
sahəyə təsiri qiymətləndirilmişdir. 

Açar söz: investisiya anlayışı, yüngül sənaye, inkişaf, kapital, ekonometrik model. 
Keywords: Investment, light industry, development, capital, econometric model. 
Ключевые слова: инвестиции, легкая промышленность, развитие, капитал, экономет-

рическая модел. 
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Giriş. 
İnvestisiya anlayışı: Məlumdur ki, hər bir dövlət ölkənin iqtisadiyyatını canlandırmaq üçün 

müxtəlif üsul vasitələrdən istifadə edir. Ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf etdirilməsinin əsas 
yollarından biri, iqtisdiyyta davamlı olaraqyüķsək inovasiya və investisiya cəlb etmək lazımdır. 
Belə ki, investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi ölkə ərazisində məhsul və xidmətdə olan 
rəqabətin inkişafı təmin etməsinə, iqtisadiyyatın tarazlı səviyyədə inkişaf etməsinə, ölkədə sosial 
problemlərin həlli yolarına nail olmasına, elmi-texniki tərəqqinin sürətlə inkişaf etməsinə, ölkənin 
müdafinə qabliyyətinin artırılması və s. kimi mühüm məsələlərin həllinə böyük şərait yaradır. 

“İnvestisiya” anlayışı ingiliscə “investment” sözündən yaranıb, mənası hər hansı bir iqtisadi 
sahədən daha çox gəlir əldə etmək məqsədilə həmin sahəyə əlavə kapital qoyluşu etmək lazım 
olduğunu bildirir.  

Tədqiqatın metodu. 
“İnvestisiya fəaliyyəti” anlayışı hər hansı bir iqtisadi sahəyə investisiya yatırımı edildiyi 

andan, son ana qədər bütün hərəkət və addımların ümumi məcmusudur. İnvestisiya fəaliyyəti 
kapital kütləsinin nağd şəkildə müəyyən bank hesabına yönəldilməsi deyil, hər hansı bir iqtisadi 
istehsal üçün zavod binasının tikintisi, avadanlıqların alınması və istehsalın həcminin artırılması 
üçün digər əsas real aktivlərin alınmasını nəzərdə tutur. Yəni, investisiya qoyluşu ilk növbədə, 
texnoloji, xammal, işçi qüvvəsinin ilkin xərcləri başa düşülür. Son addım kimi isə bazara çıxarılan 
hazır məhsuldan əldə olunan ümumi mənfəət nəzərdə tutulur[1;s.5].  

İnvestisiyanın növləri:İnvestisiyanın növləri dedikdə, hansısa bir sahəyə investisiyanı hansı 
formada həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, biz investisiya fəaliyyəti həyata keçirmək 
istəsək, qiymətli kağızlara investisiya yatırmı etsək gəlirlərimiz daha çox olar və yaxud istehsala 
investisiya yatırımı etsək gəlirimiz daha çox olar. İnvestisiyanın növlərini qısa başlıq şəklində 
izzah edəkə[2;s.18]. 

Birbaşa investisiya - birbaşa investor aktivin birbaşa özünə sərmayə yatırır. Yəni investor 
birbaşa investisiya həyata keçirmək istəyirsə öz iqtisadi istehsalını yaratmalıdır və yaxud 
istehsalın həcmini artırmaq istəyirsə yeni bir istehsal müəissəsi tikib yaratmalıdır[3]. 

Dolayı investisiya – dolayı investor investisiya fəaliyyəti həyata keçirərkən heç bir istehsal 
prosesdə iştirak etmir. Bu zaman investisiya fəaliyyətini investor yox vasitəçi həyata keçirir[4].  

Portfel investisiya – portfel investor qiymətli kağızlara yatırılan investisiya kimi başa düşülür. 
Yəni, investor portfel investisiya həyata keçirərkən heç bir istehsal prosesində iştirak etmir, yalnız 
qiymətli kağızların bazar qiymətinin artmasından müəyyən faiz miqdarında gəlirlərini daha çox 
əldə edir[5].  

Azərbaycanda yüngül sənayeyə yönəlmiş investisiyaların mövcut vəziyyəti:Yüngül sənaye 
Azərbaycanda ço qədim və ənənəvi sahələrdən biridir. Azərbaycanda yüngül sənaye əsasən 
toxuculuq sənayesi, ipəkçilik, tikiş, xəz-dəri, ayaqqabı, trikotaj və s. sahələrdən ibarətdir.  

Yüngül sənaye sahəsinin içərisində məhsul istehsalı həcminə və işləyən işçilərin sayına görə 
daha çox fərqlənən toxuculuq sənayesidir ki, oda öz nöbəsində xalça, gəbə, və digər məhsulları 
özündə birləşdirir. Son dövürlərdə ölkəmiz xalçaçılıq sahəsini inkişaf etdirmək üçün bir çox 
mühüm və əhəmiyyətli tədbirlər görmüşdür. Buna misal olaraq göstərə bilərik ki, 2016-cı ildə 
“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti təsis edilmişdir. Cəmiyyətin qarşısında duras əsas vəzifələr 
ondan ibarət idi ki, xalça və xalça məmulatlarını istehsalını daha da artırmqaq, ixrac etdirmək, bu 
məhsulların ölkə daxilində və xaricində satışını daha da artırmaq və bu sahədə yeni 
texnelogiyalardan istifadəni təmin etməkdən ibarət idi[6].  

Azərbaycan ta qədim zamanlardan Şərqin ən böyük ipək istehsal edən ölkəsi kimi tanınırdı. 
Hələ qədim tarixi dövürə malik ipək yolunun Azərbaycan ərazisindən keçməsi, bu ərazilərdə 
ipəkçiliyin inkişafına böyük zəmin hesab edilir. Hazırda Azərbaycanda ipəkçiliyin istehsalının 
artırılması üçün çox böyük tədbirlər görülür. Bu tədbirlərdən sonra Dövlət Statistika 
Komitəsindən əldə olunan statistik rəqəmlər (2016-cı ildə 221.6 min kv. metr; 2017-ci ildə 
274.5min kv. metr ) əsasında demək olarki müsbət nəticə əldə olunmuşdur. Faizlə göstərsək 
23.8% müsbət efekt əldə olunmuşdur[7].  
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Tikiş sənayesi ölkə əhalisini parça, geyim və digər bu kimi geniş əşyalar ilə təmin edir. 
Azərbaycanda pambıq istehsalı qədim ta tarixə malik olduğu üçün, bu sahənin inkişafı 
Azərbaycanda daha çox əlverişlidir. Bir qədər əvvəlölkəmizdə bu sahədə bəzi problemlər vardır. 
Yəni, istehsal prosesinə hazır olan məhsun xam məhsul şəkilində xarici bazarlarda satılırdı. Lakin 
son illərdə dövlətimizin bu sahəyə göstərdiyi böyük diqqət nəticəsində istehsalın həcmində xeyli 
artım baş vermişdir. Dövlət Statistika Komitəsindən əldə etdiyimiz statistik rəqəmlərə əsasən 
(2015-ci ildə 9,1 min ton iplik pambıq; 2017-ci ildə 17,3 min ton iplik pambıq) demək olar ki, 
istehsalın ümumi həcmində 90% artım baş vermişdir. Bu da o deməkdir ki olduqca böyük 
yüksəkefekt əldə edilmişdir[7]. 

Yüngül sənayenin ən geniş yayılan istehsal sahələrindən biri də gön-dəri istehsalıdır. Bu sahə 
inkişaf etmiş ölkələrdə ən geniş və əlverişli potensiala malik sahə hesab olunur. Azərbaycand bu 
sahə kifayət qədər inkişaf etməmişdir. Lakin son dövürlərdə ölkəmizin yüngül sənayenin digə 
sahələri kimi bu sahəyə də diqqəti artırması nəticəsində xeyli inkişaf etmişdir. Azərbaycanda dəri 
məmulatlarının içərisində ən çox yayılan sahə ayaqqabı istehsalı hesab olunur. Dövlət Statistika 
Komitəsindən əldə etdiyimiz statistik məlumatlara(2016-cı ildə 13,6 milyon manat; 2017-ci ildə 
18.0 milyon manat) əsasən demək olar ki, son illərdə Azərbaycanda ayaqqabı istehsalının ümumi 
həcmində 32.3% artım əldə olunmuşdur[7]. 

Ekonometrik model və verilənlər:Bu tədqiqata 1998-2017-ci illər üçün yüngül sənayenin 
ümumi həcminə yönəlmiş investisiyanın sektorun inkişafında təsiri ekonometrik model əsasında 
qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Ekonometrik analiz üsullarından olan Generalized Method of 
Moments vasitəsi ilə model qurulmuşdur. Modeldə istifadə olunmuş statistik dəyişənlər aşağıda 
verilmişdir.  

 Yüngül sənayenin ümumi dəyəri (milyon manatla) 
 Yüngül sənayeyə yönəlmiş investisiyalar (milyon manat) 
Ekonometrik modeldə modelləşdirmələri apararkən xətti əlaqədən istifadə olunmuşdur.  
Ekonometrik modeli hazırlayarkən Ewiews 9 proqramının köməyindən istifadə edilmişdir. 
Ekonometrik modelin nəticələri:Generalized mehod of moments ekonometrik üsulu  
ilə 1999-2017-ci ilkəki məlumatlar əsasında empirik analiz qiymətləndirilmə aparılmışdır. 

Modeldə log və xətti əlaqədən istifadə olunmuşdur. Modeldə istifadə olunan müşahidələrin sayı 
19-dur. Burada yüngül sənayenin ümumi istehsal həcmi aslı dəyişən, yüngül sənayeyə yönəlmiş 
investisiyaların həcmi sərbəst dəyişəndir. 

 
Cədvəl 1 : Empirik qiymətləndirmə nəticələri 

Dependent Variable: LOG(YUNGUL_SENAYE)  

Method: Generalized Method of Moments  

Date: 08/30/19 Time: 22:41   

Sample (adjusted): 1999-2017   

Included observations: 19 after adjustments  

Linear estimation with 1 weight update  

Estimation weighting matrix: HAC (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

 bandwidth = 3.0000)   

Standard errors & covariance computed using estimation weighting matrix 

Instrument specification: LOG(YUNGUL_SENAYE(-1)) INVESTISIYA(-1) 

Constant added to instrument list  
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     

     

C 3.522050 0.121344 29.02528 0.0000 

INVESTISIYA 0.073356 0.020970 3.498188 0.0028 
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R-squared -0.235318  Mean dependent var 4.341792 

Adjusted R-squared -0.307983  S.D. dependent var 0.671903 

S.E. of regression 0.768436  Sum squared resid 10.03840 

Durbin-Watson stat 1.910196  J-statistic 0.035441 

Instrument rank 3  Prob(J-statistic) 0.850674 

     

     

Mənbə:Müəllifin hesablamaları nəticəsində 

 
Qrafikdə göründüyü kimi, yüngül sənayeyə qoyulan investisiyalar bu sahənin inkişafında 

olduqca əhəmiyyətli rola sahibdir. Empirik qiymətləndirmə nəticələri açıq göstərir ki, bu sahəyə 
yönələn investisiyaların təsiri həm iqtisadi, həm də 1% əhəmiyyətlilik dərəcəsində statistik olaraq 
əhəmiyyətlidir. Belı ki, digər dəyişənlər sabit qalarsa, ortalama olaraq, yüngül sənaye sahəsinə 
qoyulan investisiyalarda hər 1 milyon manatlıq artış bu sahədə istehsal həcminin ortalama olaraq 
7,3% artmasına səbəb olacaqdır. 

Nəticə və təklif. 
Yuxarıdakı modeldən aydın görünür ki yüngül sənayeyə yönələn investisiyalar bu sahədəki 

rolu statistik olaraq əhəmiyyətlidir. Yəni bu sahəyə yönəldilən investisiyalar sahədə müsbət efekt 
yaradır. Bu sahədə istehsalın həcmini artırmaq üçün investisiyaların böyük əhəmiyyəti olduğunu 
deyə bilərik.Təklifim ondan ibarətdirki, bu sahədə həm yerli həmdə xarici investisiya cəlbediciliyi 
yaratmaq lazımdır. 
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Abstract 
Our aim in this article is to investigate factors behind the decisions of consumers’ buying 

behavior in Azerbaijan. Consumer’s decision-making depends on four factors: cultural, social, 
personal and psychological (motivation, perception, learning, attitudes, and beliefs). With the help 
of survey data of 307 inhabitants (131 female, 176 male) from Azerbaijan we investigate the 
impact of factors over people. Religion factor may also be added to the list. In the sections that 
follow, we analyze and elaborate on these different factors. 

Keywords: consumer behavior, factors, decision-making process.  

  

Introduction 
The article aims to determine the factors that influence the purchasing behavior of Azerbaijan 

people. Consumer buying behavior refers to the actions taken by consumers before buying a 
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product or service. Consumers’ behavior is a widely studied field. Understanding completely is 
impossible because it is connected so closely to the human mind. However, to predict how people 
act in purchasing situations can be evaluated through previous purchasing decisions. Actually, 
many people do not have information about which factors affect daily buying decisions. 
Companies do not compete with their rivals only to protect their existence and market share. They 
also compete to gain customer loyalty, producing the goods and services that satisfy consumer 
needs and wants and create new demand in the market. To accomplish all of that, companies must 
evaluate consumer purchasing behaviors and the factors that affect those behaviors. Consumers 
select, buy and consume goods and services due to satisfaction of their wants and this act named 
consumer behaviors. 

In recent years new institutions arise, foreign companies enter the market in Azerbaijan. As a 
result, our people’s demands change very rapidly. In this context, the study of consumer behavior 
is becoming increasingly important, especially for local businesses. 

One of the important reasons we focus on this topic is the lack of information in this area. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 
Consumer behavior can be broadly classified as the decisions and actions that influence the 

consumers’ purchasing behavior. Studying consumer behavior not only helps to understand the 
past but also predict the future. The below-underlined factors must be given importance because 
they provide a good understanding of the purchasing patterns of consumers. 

 Factors  
As above mentioned, according to the information we received from Tanja Lautiainen’s 

thesis four main factors affect consumers buying behavior. Besides religion also has an influential 
power. 

CULTURAL FACTORS  
Culture is the sum of shared purpose among society members, their beliefs, roles, behaviors, 

values, traditions, and customs. To understand consumer behavior it is essential to examine the 
culture in which it is occurring. The other important concept that should be explained is a 
subculture. Individuals who have similar values and have formed smaller groups often make up 
groups called as subcultures. 

Social factors 
Social factors involve consumer behavior significantly and reference groups, family, role, 

and status are vital social factors. Every individual buying decisions are influenced by someone 
around him. 

It is clear that each consumer should join a group although that person has an individual way 
of thinking. Especially, the self-image of consumers and also consumers’ behavior are influenced 
by the reference groups. The people that consumers associate with them in daily life can create 
small reference groups. Group members consist of either acquaintances like family and friends or 
others such as neighbors, colleagues.  

A family creates the environment for an individual to acquire values, develop and shape 
character. This environment also leads an individual to develop attitudes and opinions toward 
social relations, society, and politics. (Kotler&Armstrong 2010) 

Marital status also has a big effect on consumers’ spending priorities. For example, young 
bachelors differ from married people for their spending. Family needs consist of the basis of 
expenses in families with children. (Solomon, 2004) 

In Azerbaijan, culture is very important, so consumer behavior is strongly influenced by the 
members of one’s family. The social status reflects the position that individuals have in social 
groups based on wealth, education or profession. In many societies status is important and people 
want the respect of others. Social status can be acquired by being successful in life or being born 
rich. (Kotler&Armstrong 2010) 
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Personal factors 
An individual’s decisions are influenced by personal factors such as a buyer’s age and 

different stages during the life cycle, economic status, lifestyle, and personality. Consumers’ 
change during their life and buying patterns alter depending on age and stage of life. Moreover, 
environment, values, lifestyle, hobbies, tastes and consumer habits evolve during the lifetime. 

As mentioned one of the important factors influence consumer behavior is age. According to 
Solomon peoples' needs and wants change due to their age. People who have the same age differ 
from one another in many ways. But they share common values and cultural experiences.  

An individual’s job and income level influence significantly purchasing decisions and buying 
behavior. (Solomon 2004) People who work in similar jobs usually socialize with each other and 
share the same kind of values and ideas. 

Religion 
Religion is one of the leading factors affecting consumer behaviors. Each company has to 

know the religious factors of the country it operates in and has to create its strategy by analyzing 
these factors. Failing to do so may render it incapable of selling its products. Even conflicts may 
even arise. These factors are quite imported, especially among a sensitive public. Here in 
Azerbaijan, the sales volume of alcohol drinks decreases in some months, including during the 
religious month in Islam called Muharram. Because of their religious beliefs, people do not 
organize any wedding ceremonies or festivals during Muharram, which of course affects the 
companies’ sales volumes. 

Psychological factors 
The psychological factors talk about the psychology of an individual. This drives his actions 

to pursue satisfaction. There are four types of psychological factors. (Tanja Lautiainen,Factors 
affecting consumer’s buying decision in the selection of a coffee brand, thesis 2015)  
 Motivation: This type of psychological factor impacts the purchasing behavior of 

consumers. Maslow comprehensively explained motivation with the help of his need 
hierarchy theory. Usually, basic needs and security needs are more important. Because these 
needs become a motive that directs the consumer behavior to look for satisfaction. 

 Perception: The perception is the process in which the individual gets the information about 
a particular product to draw a meaningful conclusion. Such as Apple iPhone is known as an 
elite brand and consumers are encouraged to buy it. 

 Learning: The individual’s learning depends on the skills which are developed through 
practice while the knowledge, intention which are acquired with the experience. 

 Attitudes and Beliefs: The individuals have beliefs and attitudes which tend to respond to a 
given product in a particular way towards products on which their purchase decisions rests. 

Survey 
We conducted a survey on consumer behaviors of 307 inhabitants in Azerbaijan. The 

questionnaire started with basic questions about the consumer’s gender and age. 131 respondents 
were females and 176 were males. Age was divided into four categories: 50.5 percent of 
respondents were less than 20, 34.5 percent were 20-25 years old, 9.8 percent were 26-30 and 5.2 
percent were more than 30.  

 
Figure 1. Gender distribution of the respondents 
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Figure 2. Age distribution of the respondents 

 
We asked people to get inspired to catch their life tendencies. The highest percent of 

respondent’s choice is family&friends (32.7%). Then social media (28.8%), by just observing 
random people (21.6%) and the last one I search online by myself (17%). As a result, it seems that 
families have a great influence on the purchasing behavior of consumers in Azerbaijan. 

 

 
Figure 3. People inspired by what 

 
According to figure 4, we see what expenditure is mostly on. Respondents chose food (35%) 

and clothes (23.9%) more than electronics (20.3%), books (13.4%) and other (7.5%). 
Consequently, we can determine that most of the expenses of the Azerbaijan citizens are 
necessities such as food and clothes. 

 
Figure 4. Peoples’ spending 

 
This table shows which factors have the greatest impact on people's buying behavior in 

Azerbaijan.  
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Table1. Which factors have the greatest impact 

 

a. Culture is the set of values, concepts, and attitudes that are accepted by people and 
transmitted to the next generation. As we have seen from the first row of question people mostly 
chose “Agree”. It means people in Azerbaijan take into account cultural factors when they decide 
to purchase. 

b. In the second part of the question, respondents mainly chose “Agree” or “Strongly agree”. 
This result is not unusual because to decide to buy something we must consider our financial 
condition firstly. 

c. A family shapes the environment for a person to get values, develop and form personality. 
In the third part of the question 165 respondents answered: “Agree”. This is so normal because 
many people in Azerbaijan live with their families.  

d. In Azerbaijan, people care about others’ opinions when buying things. As we saw from the 
results of the survey many people confirm (Agree-125). But some respondents disagree (76). For 
these people, their own opinions are superior. 

e. The most common answer to the fifth question is “Agree”. Due to the result of these 
answers, we can see consumers give importance to their social beliefs and attitudes. 

f. Marketing campaigns have a great influence on buying decisions. The economist John 
Kenneth Galbraith noticed that advertising manipulates masses regardless of education level. 
Almost half of the respondents chose “Agree”. As in other parts of the world people in Azerbaijan 
are greatly influenced by advertisements and product promotion. Therefore, companies, producers 
should introduce their products in a way that attracts the consumer. 

 g. At the personal level, consumer likes and dislikes exert greater influence on the purchase. 
As can be seen, 180 respondents chose the “Agree” option. 

 There are 6 stages of Consumer Buying Decision-Making Process: 

1.Problem Recognition- It is a distinction between the desired state and the actual condition. 
At this step, the consumer understands that he has an unfulfilled need or want. Looking at such an 
example of a consumer who has already been informed by her mechanic would be helpful for 
understanding stages. Here fixing her car will cost more than it’s worth. This consumer realizes a 
problem and wants to fulfill that need by buying a car. 

2.Information search- The following step is to collect information relevant to what you need 
to solve the problem. There are two types of search: internal search (memory) and external search 
( need more information with the help of friends and relatives). In our example, this consumer can 
research the Internet to determine the types of vehicles available and their features. 

3.Evaluation of Alternatives- After the information is collected, it is evaluated against a 
consumer’s needs, wants and financial resources available for purchase. Information from 
different sources may be treated unlike. Marketers try to manipulate by “framing” alternatives. In 
our example, the consumer decided to reduce his alternatives down to three cars. It based on price, 
comfort, and fuel capacity. If dissatisfied with your choice then return to the search, please. 
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4.Purchase decision- Choosing purchase alternative, includes product, package, store, 
method of purchase and so on. 

5.Purchase- At this step, the consumer will make a buying decision. The eventual decision 
may be based on factors such as price or availability. In our example, this consumer has decided 
to purchase a particular model of car because its price was the best he could negotiate and the car 
was available immediately.  

6.Post-Purchase Evaluation- outcome: Satisfaction or Dissatisfaction. At this step, the 
consumer will decide whether the purchase satisfies his needs and preferences. 

Conclusion 
There are a lot of factors influencing consumer behaviors. This study aimed to examine how 

these factors have an effect on consumer behavior in Azerbaijan and gain knowledge of the 
decision-making process. Taking everything into account, it can be concluded that although 
Azerbaijani citizens are free to make decisions on buying some types of goods, their families also 
have some influence on their purchasing behaviors. Consumer buying behaviors have become 
important, especially to companies operating on a global scale. Every human being has different 
needs. Although social factors have more influence on consumer needs in some countries, there 
are religious, cultural and economic factors affect needs as well. Hence, if companies wish to 
succeed, they have to assess consumer behaviors effectively and efficiently. 

 As we mentioned in the previous section, due to the lack of information in this area, our 
article can serve as a basis for further research. 
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Xülasə 
Dövlətin pul-kredit siyasətinin mühüm tərkib hissəsi və eyni zamanda əsasaləti olan yenidən 

maliyyələşdirmədən və açıq bazar əməliyyatlarının ehtiyatınınyaradılması və satışının təmin 
edilməsindən genişşəkildə istifadəedilir. Bütün buvasitələr ayrılıqda yox, birlikdə olduqda 
tədavüldəki pul kütləsini tənzimləməyəimkan verir, bazar qiymətlərin dinamikasına, inflyasiya 
səviyyəsinə, bazarsubyektlərinin gəlirlərinə və xərclərinə təsir göstərir. Yenidən maliyyələşdirmə 
siyasəti əslində faiz siyasətidir, kredit ehtiyatlarına uyğun olaraq, Mərkəzi Bankıntədavüldən olan 
pul kütləsinin həcminə görə faiz dərəcələrini müəyyən edir,kommersiya banklarının vergilərini 
yenidən uçota alaraq onlara kredit verir. Dahageniş planda isəkommersiya bankları Mərkəzi 
Bankdan kredit alır və onu yenidənöz müştərilərinə satır və bununla da yenidən maliyyələşdirmə 
həyata keçirir. 

Pul-kredit sferasının dövlət tərəfındən tənzimlənməsi o halda müsbət səmərəverir ki, dövlət 
Mərkəzi Bank vasitəsilə xüsusi sektorun fəaliyyətinə təsirgöstərmək imkanına malik olsun. Onu 
da qeyd etmək lazımdır ki, bu prinsip inkişafetmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrindəpul-kreditsiste-
minin əsasını təşkil edir. Butənzimləmə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir neçəistiqamətdə 
həyata keçirilir. 
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Giriş 
Müstəqillik dövründə Azərbaycanda tətbiq edilən pul siyasəti bir neçə dəfə dəyişikliyə məruz 

qalmışdır. Müstəqilliyin ilk illərində pul-kredit siyasəti, əsasən dövlət xərclərinin Mərkəzi Bankın 
(Milli Bank) kreditləri (əlavə emissiyası) hesabına maliyələşdirilməsi təməlində qurulmuş idi. 
İqtisadi tənəzzül fonunda artan dövlət xərclərini maliyyələşdirməküçün pul emissiyasına müraciət 
edilməsi, ölkədə hiperinflyasiya yaşanmasına səbəb olmuşdur.1995-ci ildə Beynəlxalq Valyuta 
Fondunun dəstəyi ilə tətbiq edilməyə başlanan makroiqtisadisabitlik və sistematik islahat 
proqramı çərçivəsində sərt monetar və fiskal siyasət tətbiq edilməyə başlanmışdır. Bu proqrama 
uyğun olaraq, məcburi ehtiyat normaları artırılmış və bank sistemindən hökümtə verilən 
kreditlərin ümumi məbləği, ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 2 faizi ilə məhdudlaşdırılmışdır. Sərt 
pul siyasəti ilə yanaşı fiskal siyasət də sərtləşdirilmiş, büdcə kəsirinin ÜDM-a nisbəti kəskin 
düşürülmüşdür. Tətbiq edilən sərt iqtisadi siyasət qısa müddətdə öz müsbət nəticələrini 
göstərmişdir. Belə ki, illik inflyasiya 1994-cü ildəki 1662% həddindən 1995-ci ildə 412%, 1996-cı 
ildə 20%, 1997-ci ildə isə 3.67% səviyyəsinə qədər geriləmişdir. Ölkədə makroiqtisadi sabitlik 
təmin edildikdən sonrada nisbi olaraq sərt pul siyasəti tətbiq edilməyə davam edilmişdir. Belə ki, 
2000-ci illərin ilkyarısına qədər məcmu pul təklifinin (M2) ÜDM-a nisbəti nisbi olaraq dəyişməz 
qalmışdır. Belə ki, 1995-ci ildə M2 pul aqreqatının ÜDM-a nisbəti 12.3% olduğu halda 2005-ci 
ildə bu nisbət 14.7% təşkil etmişdir. İnflyasiya da tək xanalı səviyyələrdə qalmış, hətta bəzi illərdə 
deflyasiya (mənfi inflyasiya həddi) müşahidə edilmişdir. Manat 1997 və 1998-ci illərdə xarici 
valyutalar qarşısında nisbi olaraq dəyər qazansa da, daha sonraki illərdə manat dəyər itirmişdir. 
Belə ki, 1998-ci ildə bir ABŞ dollarının manata qarşı (illik orta çəkili) məzənnəsi 0.7738 manat 
olduğu halda, 2004-cü ildə məzənnə 0.9827 manata qədər yüksəlmişdir. 

Ölkə iqtisadiyyatının 2003-ci ildən sonra sürətli artım dövrünə girməsi pul siyasətində də 
köklü dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi iqtisadi artıma da 
təkan vermişdir. İqtisadi artım, neft hasılatının artması ilə daha da sürətlənmişdir. Neft hasılatının 
və enerjidaşıyıcıların qiymətinin kəskin surətdə artması ölkəyə valyutagirişini də kəskin şəkildə 
artımışdır. Valyuta girişinin artışı, təbii olaraq, valyuta məzənnələri üzərindəki təzyiqi də artırmış 
və manatın dəyər qazanmasına yol açmışdır. Mərkəzi Bank budövrdə məzənnə 
hədəfləməsisiyasəti tətbiq edərək manatın izafi dəyərlənməsinin qarşısınıalmağa çalışmışdır. 
2003-2008-ci illər arasında manat ABŞ dolları qarşısında ildə orta hesabla 4%-ə yaxın dəyər 
qazanmışdır. Ancaq, eyni dövrdə inflyasiya həddinin də artması, manatın real olaraq daha da 
yüksək nisbətdə dəyər qazanmasına səbəb olmuşdur. 2009-cu ildən sonra manatın xarici 
valyutalar qarşısında (nominal) dəyər qazanması ləngimiş və 2012-2014-cüillərdə məzənnədəki 
dəyişmə cüzi olmuşdur. 

Dünya enerji bazarlarında neftin qiymətinin 2014-cü ilinin ikinci hissəsindən sonra kəskin 
şəkildə düşməyə başlaması, ölkənin valyuta gəlirlərinin azalmasına və müvafiq olaraq, məzənnə 
üzərindəki təzyiqlərin artmasına səbəb olmuşdur. Manata qarşı spekulyativ hücumların artması və 
iqtisadi agentlərin gözləntilərinin düzgün yönləndirilə bilməməsi Mərkəzi Bankın rəsmi 
beynəlxalq valyuta ehtiyatlarının da sürətlə azalmasına yol açmışdır. Ölkənin stratejik valyuta 
ehtiyatlarını qorumaq məqsədi ilə 21 fevral 2015-ci il tarixində manat xarici valyutalar qarşısında 
34 faizə yaxın devalvasiya edilmişdir. Devalvasiyadan sonra iqtisadi siyasətə və manata olan inam 
sarsılmış, sürətli dollarizasiya müşahidə edilmişdir. Əlavə olaraq, devalvasiyadan sonra da sabit 
məzənnə siyasətinə davam edildiyi və əsaslı iqtisadi islahat proqramının tətbiqinə başlanmadığı 
üçün manata qarşı spekulyativ hücumların da qarşısı alına bilməmiş, manata qarşı təzyiqlər artmış 
və Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları azalmağa davam etmişdir. Spekulyativ hücumların təkrar 
sürətlənməsi nəticəsində Mərkəzi Bank manatı 21 dekabr 2015-ci il tarixində ikinci dəfə 
devalvasiya etmişdir. İkinci devalvasiya, birincisinə nisbətən daha sərt (47.6%) olmuş və bu 
devalvasiyadan sonra manatın sərbəst dalğalanmaya buraxıldığı elan edilmişdir. Əlavə olaraq, 
ölkənin neft qiymətlərindən asılılığını azaltmaq və istehsalatı şaxələndirmək üçün genişmiqyaslı 
iqtisadi islahatlara başlanmışdır. Bu məqsədlə milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları 
üzrə strateji yol xəritələri hazırlanmış və bunların tətbiqinə başlanmışdır. 
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Manatın ikinci devalvasiyasından sonra sabit məzənnə rejimindən dalğalanan (üzən) 
məzənnə rejiminə keçildiyi elan edilsə də, hal-hazırda idarə edilən dalğalı məzənnə rejimi tətbiq 
edilir. Valyuta məzənnəsi nominal lövbər kimi tərk edilsə də yeni nominal lövbər elan edilməmiş, 
ancaq ötən müddətdə Mərkəzi Bank de fakto olaraq məcmu pul kütləsini tənzimləməyə 
çalışmışdır. Yeni pul siyasəti çərçivə proqramının və nominal lövbərin olmaması ilə yanaşı pul 
siyasəti konsepsiyasının effektiv şəkildə ictimaiyyətə çatdırılmaması və kommunikasiyanın 
düzgün qurulmaması pul siyasətinə inamın bərqərar olmasını çətinləşdirir və beləliklə də pul 
siyasətinin iqtisadiyyata təsir gücünü məhdudlaşdırır. Ümumiyyətlə, pul və fiskal siyasətin 
iqtisadiyyata təsir gücünü artıran amillərdən biri də, elan edilən siyasətin şəffəf və ardıcıl şəkildə 
tətibiqi ilə yanaşı ictimaiyyət qarşısında hesabatlılığın təmin edilməsi və bütün kommunikasiya 
kanallarının işlək tutulmasıdır. İctimaiyyət qarşısında şəffaflıq və hesabatlılığın yüksək səviyyədə 
qurulması, iqtisadi gözləntilərini stənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə şərait yaradacaqdır. 
Adekvat iqtisadi gözləntilərin formalaşdırılması isə, öz növbəsində, iqtisadi siyasətin arzu edilən 
hədəflərə nail olmasının ənvacib şərtlərindən biridir. 

Metod 
Pul-kredit siyasəti başlıca olaraq dəyər amilləri vasitəsilə makroiqtisadi parametrlərə: iqtisadi 

artıma, məşğulluğa, qiymətə, tədiyyə balansına təsir göstərilməsini özündəəks etdirir. Pul-kredit 
siyasəti iki istiqamətdə: ya pul emissiyası və kreditin stimullaşdırılması (kredit ekspansiyası); ya 
da onların qarşısının alınması və məhdudlaşdırılması (kredit restriksiyası) formasında həyata 
keçirilir. İstehsalın azaldığı və işsizliyin artdığı şəraitdə Mərkəzi Bank konyunkturanı 
canlandırmaq məqsədilə kredit verilməsini artırır və faiz normasını aşağı salır, əksinə, güclü 
iqtisadi artım zamanı təklif tələbi üstələdikdə isə kreditin məhdudlaşdırılması, faiz dərəcəsinin 
yüksəldilməsi, pul emissiyasının azaldılması yolu ilə iqtisadiyyatda güclənən disproporsiyaların 
qarşısını alır. 

Ölkənin pul-kredit siyasətini həyata keçirən Mərkəzi Bankın iqtisadi tənzimləmənin son 
strateji məqsədlərini birbaşa nəzarət altına almaq və onlara təsir etmək imkanlarına malik olması 
həmin məqsədlərə çatmaq üçün pul-kredit siyasəti alətləri ilə təsir göstərməyi, pul aqreqatlarından 
istifadə etməyi mümkün edir. Belə ki, monetarizm konsepsiyası çərçivəsində, pul-kredit 
siyasətinin alətəri ilə aralıq hədəflər arasında birbaşa asılılığın məntiqi davamı olaraq, iqtisadi 
tənzimləmədə aralıq hədəflər əldə olunması üçün əməliyyat hədəflərindən istifadə edilir. 

Araşdırma Modeli 
Sosial-iqtisadi proseslərə dövlətin tənzimləyici müdaxiləsi əsasən pul-kreditvəmaliyyə 

resurslarından istifadə etməklə həyata keçirilir. Fiskal siyasət maliyyə-büdcə siyasətinin, monetar 
siyasət isə pul-kredit siyasətinin mahiyyətcə sinonimihesab edilir. Monetar siyasət ölkədə pul 
kütləsi və pul tədavülünün bilavasitədövlətin və ölkənin Mərkəzi bankının təsiri vasitəsilə 
tənzimlənməsidir, o, pulsistemi və pul dövriyyəsinin formalasmasını təmin etməklə,pul və 
qiymətə əhəmiyyətli təsir göstərmək imkanına malikdir. əslində monetar siyasətləfiskalsiyasətin 
məqsədləri iqtisadi tənzimlənmənin ən vacib məqamlarına – iqtisadiböhranın aradan 
qaldırılmasını sabitləşdirməyə təsərrüfat sistemininformalaşmasının səmərəliyinə, məşğulluğun və 
iqtisadi artımın təmin edilməsinəvə s. görə üst-üstə düşür. 

Lakin pul-kredit siyasətinin aşağıdakı özünəməxsus vəzifələri də vardir: 
- qiymətlərin səviyyəsinin sabitləsdirilməsi; 
- inflyasiyanın qarşısının alınması; 
- daxili və xarici bazarda milli valyutanın kursunun və alıcılıq qabiliyyətinin 
sabitləşdirilməsi; 
- pul tədavülünün sabitliyinin təmin edilməsi; 
- bank sistemi vasitəsilə pula olan tələb-təklifin tənzimlənməsi. 

Analiz 
Monetarist nəzəriyyənin irəli sürdüyü müddəalar, istər XX əsrin 70-ci illərininortalarında, 

istərsə də 80-ci illərin əvvəllərində baş verən iqtisadi böhranlarla daözünün doğruluğunu təsdiq 
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etmişdir. Fridmenin fikrincə, pul-kredit siyasəti iləbağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticə 
etibarilə iqtisadiyyatın inkişafındaəhəmiyyətli rol oynayır, lakin bütövlükdə iqtisadiyyatda dövlət 
xərclərisəviyyəsinin yüksəlməsi təsərrüfat subyektlərinə güclü zərərlər yetirir.Monetaristlərin 
fikrincə, pul kütləsinin artım tempi iqtisadiyyatda istehsalınhəcminə və qiymətlərin səviyyəsinə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdiyindənonun artım tempi real ÜDM-in artim tempinə uyğun 
olmalıdır. Pul kütləsininartımı ÜDM-in artim tempini üstələdiyi hallarda iqtisadiyyatda 
inflyasiyaproseslərinin güclənməsinə gətirib çıxarır. 

 
 
Milli valyutanın 2 dəfəyədək dəyər itirdiyi son 3 ildə ölkədə ən yüksək inflyasiya səviyyəsi 

2017-ci ildə qeydə alınıb və inflyasiya göstəricisi 12.9% təşkil edib. Yüksək inflyasiya bir 
tərəfdən sərt pul-kredit siyasətindən imtina etməyə imkan vermir ki, bunun da nəticəsində iqtisadi 
fəallığın, o cümlədən invesitisiya aktivliyinin bərpası ləngiyir. Digər tərəfdən isə yüksək 
inflyasiya milli valyutaya inamın bərpasına mane olur. Bunun nəticəsi isə istər ev təsərrüfatları-
nın, istərsə də biznesin yığımlarında xarici valyutada vəsaitlərin üstünlük təşkil etməsində özünü 
göstərir. Doğrudur, əvvəlki ilə nisbətən 2017-ci ildə bank sektoru üzrə məcmu depozitlərdə xarici 
valyuta ilə depozitlərin xüsusi çəkisi 3%-dək azalıb. Lakin bu göstərici hələ də çox yüksəkdir və 
ötən il xarici valyutada depozitlərin ümumi depozit portfelində payı 72.3% təşkil edib. 

Nəticə 
İqtisadi alətlərlə tənzimləmə metodlarına keçid iqtisadi sitemdə dərin dəyişiklərin edilməsini 

tələb edir.Pul-kredit siyasəti iqtisadi sistemin tərkib hissəsi oluğundan onun tədqiq edilməsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Pul-kredit siyasətinin dolayı alətlərinin tətbiqinin səmərəliliyini 
artırmaq məqsədilə bir sıra tədbirlər görülmüşür. 

Bütövlükdə, Azərbaycanda pul-kredit siyasətinin işlənməsi prosesindəaşagıdakı meyarlara 
önəm verilməlidir: 

1. Geniş makroiqtisadi təhlil həyata keçirilməli və yalnız bundan sonra 
pul kütləsinin hədəf parametrlərini müəyyən etməklə pul tənzimləmə alətlərinin 
uyğunseçilməlidir; 
2. Uğurlu pul-kredit siyasətinin aparılmasının əsas şərtlərindən birionun daşıyıcı və ötürücü-

sünün bank sistemi oldugunu nəzərə alaraq Mərkəzi Bankislahatların dərinləşdirilməsi istiqamə-
tində mühüm işlər görməlidir. Mərkəzi Bankbankların rəqabət imkanlarını genişlən-dirmək, 
üzərinə düşən öhdəliklərin vaxtındavə keyfıyyətlə yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə 
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bankların kapitallarınıniriləşdirilməsi, təmərküzləşdirilməsi və bu əsasda onların iqtisadiyyatı 
maliyyə-ləşdirmək imkanlarını da genişləndirməlidir. 

3. Regionlar üzrə sərbəst pul vəsaitlərinin bank sisteminə cəlb olunması iqtisadiyyatın pulla 
təminatının yaxşılasdırılmasına mühüm nail olunduğundan bank sisteminin regional əhatəsi 
genişləndirilməlidir. Bu məqsədlə regional filial şəbəkələrinin genişləndirilməsi davam 
etdirilməli, müxtəlif xarici texniki yardımın reallaşdırılması üçün hökumət orqanları ilə birlikdə 
tədbirlər intensivlşdirilməlidir. 
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XÜLASƏ 
Tətqiqatı əsas məqsədi əmək bazarında meydana gələn problemlərin biznes sahəsinə təsirinin 

azaldılması istiqamətində dövlətin əlverişliliyinin artırılması istiqamətlərinin, dövlət tərəfindən 
biznesin tərəqqisinə görə ərsəyə gətirilən şəraitin və göstərilən dəstəyin, o cümlədən yürüdülən 
iqtisadi islahatların öyrənilməsidir. Bu nöqteyi-nəzərdən iqtisadi islahatlar biznes şəraitinin daha 
da optimallaşdırılmasını, təşviq siyasətinin həyata keçirilməsini və institusional islahatlarını 
özündə əks etdirəcəkdir. Məqalədə, Azərbaycan Respublikasında əmək bazarı və biznesin 
tərəqqisi üçün xüsusi imkanlar müəyyən edilmiş, o cümlədən, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin 
mühüm istiqamətləri və ölkə daxilində biznes fəaliyyətinə mane olan əsas amillər öyrənilmişdir. 
Tətqiqatda əmək bazarında meydana gələn problemlərin biznes sahəsinə təsirinin azaldılması 
istiqamətində dövlətin əlverişliliyinin artırılması istiqamətlərinin, dövlət tərəfindən biznesin 
tərəqqisinə görə ərsəyə gətirilən şəraitin və situmullaşdırıcı amillər öz əksini tapmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR: BIZNESS, MƏŞĞULLUQ, ƏMƏK 

GIRIŞ 
Əmək bazarını əsaslandıran göstəricilər dedikdə, məşğulluğun növləri, məşğulluq səviyyəsi, 

məşğul əhalinin fəaliyyət növləri üzrə bölgüsü, muzdsuz və muzdla işləyənlər iqtisadi aktiv əhali, 
işsizlik səviyyəsi və s. nəzərdə tutulur.Azərbaycan Respublikasında müasir dövrdə həyata 
keçirilən islahatlar iqtisadiyyat sahəsində əsaslı, keyfiyyət yeniliklərinə yol açmışdır. Nəticədə bu 
da dinamik iqtisadi tərəqqini təmin etmişdir. Azərbaycan Respublikasında mövcud sosial – 
iqtisadi siyasətin vacib sahələrindən biri əmək bazarının tərəqqisi və işçi qüvvəsindən əlverişli 
formada istifadə olunmasıdır.Əmək bazarını əsaslandıran göstəricilər dedikdə, məşğulluğun 
növləri, məşğulluq səviyyəsi, məşğul əhalinin fəaliyyət növləri üzrə bölgüsü, muzdsuz və muzdla 
işləyənlər iqtisadi aktiv əhali, işsizlik səviyyəsi və s. nəzərdə tutulur.Müasir dövrdə sahibkarlığın 
tərəqqisi ölkə daxilindəki mütəmadi olaraq davam edən sabitliyə, inkişaf və demokratikləşmə 
prosesinin zamanla lap da güclənməsinə öz töhfəsini verir, Azərbaycan Respublikasının xüsusi 
qarantına çevrilir. Düzgün yollar ilə maddi imkanlarını artıran hər kəs üçün əngəlsiz biznes mühiti 
yaradılır, özəl sferanın imkanları artırılır. Təcrübədən məlum olur ki, infrastrukturun yenilənməsi, 
ofislərin açılması, rəqabət qabiliyyəti olan məhsul istehsalının çoxalması, yəni iqtisadi islahatların 
yürüdülməsi ölkə daxilində biznes şəraitinin qurulmasından lap çox asılıdır.  
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TƏDQIQAT METODU 

Əmək bazarı - kapital, qiymətli kağızalar, əmtəə, investisiya və başqa bir çox bazarlar kimi, 
bazar iqtisadiyyatının vacib amillərindən biridir. Gəlir və əmək bazarı nəzəriyyəsi, iqtisadiyyat 
sahəsindəki məhsulun nisbi səviyyəsi, qiymətləri ilə əlaqədar iqtisadi analiz orqanıdır. Bu 
makroiqtisadi faktorların bir-biri ilə əlaqələrini müəyyən etməklə dövlətlər iqtisadi sabitliyə şərait 
yaradan siyasət yürütməyə çalışırlar. 

1930-cu illər ərzində ABŞ-da və Avropada Böyük Depressiyadan dərhal sonra gəlir və əmək 
bazarı nəzəriyyəsinə olan maraq tədricən artdı. İşsizlik səviyyəsinin yüksək hədlərini və iş 
məhsuldarlığının aşağı səviyyəsini açıqlaya bilmədiyindən, klassik iqtisadiyyat məktəbi həmin 
dövrün problemlərinin həlli yollarını müəyyən etmişdir. 

John Maynard Keynes, Ümumi İstehlak nəzəriyyəsi, faiz və pul nəzəriyyəsi nəşrindən gəlir 
və əmək bazarı nəzəriyyəsi ilə bağlı bəzi fikirlər irəli sürdü. Bu nəzəriyyəyə əsaslanan 
Keynesyalılar gəlir, çıxış və xərclər arasındakı əlaqəni qeyd etdilər. Hər hansısa dövr ərzində 
qənaət bundan əvvəlki səviyyələrdən yuxarı səviyyəyə yüksəldi. (Bruttel O.A., 2016:s.587-596) 
Göstərilən təsirin gələcək tələbinin çoxalması perspektivliyi yeni tələbatın azalması ilə 
ekvivalentdir. Əlavə kapital formalaşması (inventar kimi investisiya) eyni qədər artırsa, məhsuldar 
vəsaitlər xüsusi qaydada fəaliyyət göstərəcəkdir; fəaliyyət səviyyəsində yenilik olmayacaq və 
iqtisadiyyat olduğu kimi qalacaq 

A.Piqunun qeyd edirdi ki, əmək bazarındakı rəqabət zəifdir və bu rəqabət əməyin qiymətinin 
yüksəlməsinə səbəb olur. Sahibkarlara aid olan məhsulun qiymətinin çoxalmasına təkan verən 
yüksək ixtisaslı kadrlara maksimum əmək haqqı vermək məqsədəmüvafiqdir, onların yüksək 
əmək məhsuldarlığı hesabına işçi heyətini tədricən azaltmaq olar. 

Nəzəri olaraq bir iqtisadiyyatda ÜDM-in real olaraq artması, istehsal edilən mal və xidmət 
miqdarı ilə işlədilən əmək miqdarının artması və məşğulluğun artması mənasına gəlir. Eyni 
şəkildə ÜDM real olaraq azalarsa, istehsal olunan mal və xidmət miqdarı azalmış deməkdir və bu 
halda işlədilən əmək miqdarıda azalar.  

Qısaca normal şərtlərdə məşğulluqla və iqtisadi artım arasında düz mütanasib bir münasibət 
olması lazımdır. Ancaq iqtisadi ədəbiyyatda iqtisadi artımın məşğulluğa təsiri müzakirəli bir 
mövzudur və emprik araşdırma nəticələri gözlənilənləri çox zaman doğrultmur. Bu mövzu ilə 
bağlı olaraq aparılan bir çox emprik araşdırmalar, ümumi olaraq, məşğulluq və iqtisadi artım 
arasındakı münasibətin keçmişdəki qədər güçlü olmadığı qənaətinə gəlmişdir. 

Evans David ABŞ iqtisadiyyatı üçün 1950-1985-ci illər arasındakı məlumatlarla apardığı 
tədqiqatda, fərqli ekonometrik metodlarla məşğulluq-bizness mühiti əlaqəsini araşdırmışdır. 
Granger səbəb-nəticə analizinin nəticələrinə görə,məşğulluq-iqtisadi artım arasında düz istiqamətli 
bir səbəb nəticənin varlığı ortaya qoyulmuşdur. VAR modelində isə bizness mühiti səviyyəsi ilə 
məşğulluq səviyyəsi arasında güclü bir müsbət əlaqə tapılmışdır.  

Veber İkinci Dünya Müharibəsi ABŞ iqtisadiyyatında dövri işsizlik səviyyələri və dövri 
ÜDM arasındakı əlaqəni dinamik model vasitəsiylə analiz etmiş və Ouken əmsalını, bənzər 
emprik texnikalar istifadə edilən digər tədqiqtlara görə daha kiçik hesab etmişdir (-0.25). 1973-cü 
ildəki struktur dəyişimi test etdiyi araşdırmasında, meydana gələn təklif şokları öncəsində, işsizlik 
və bizness mühiti arasında bənzər əlaqənin olduğunu ifadə etmişdir .  

Valterskirschen tərəfindən Avropa Birliyinə üzv ölkələr üçün 1988-1998-ci illəri əhatə edən 
və cross-country metoduna görə həyata keçirilən real hasilat artımındakı dəyişmə ilə məşğulluq 
səviyyələri arasında qüvvətli bir müsbət əlaqənin olduğu müəyyən edilmişdir 

Sögner və Stiassny 15 OECD iqtisadiyyatının məlumatlarını istifadə edərək həyata 
keçirdikləri tədqiqatda iqtisadi artımdakı dəyişikliyin işsizliyə təsirinin ölkələr arasında fərqliliklər 
göstərdiyi müəyyən edilərək, proteksionist siyasətlərin tətbiq edildiyi əmək bazarlarında iqtisadi 
artım dəyişikliklərinin məşğulluğa təsirinin aşağı olması, işsizliyin qalıcı xüsusiyyət daşıdığını 
ifadə etmişdir.  

Baku Engineering University 102 Baku/Azerbaijan



NƏTICƏ 
Tədqiqat işinə ümümi nəzər saldıqda ilk olaraq məşğulluq anlayışının nəzəri aspektləri və 

ümumi konsepsiyaları müəyyənləşdirilmişdir. Nəticə etibarilə, kapital inkişaf etməsə, əməyin 
tələbi aşağı düşəcək və əmək haqqının azalmayacağını nəzərə alaraq, işçilərin bəzisi işsiz qalacaq 
və onların cari gəlirləri yox olacaq. Qazanılmış gəlirlərin tədricən azalması istehlak tələbini də 
azaldır, o cümlədən qənaət dərəcəsini azaldır. İstehsalçılar investisiya planlarına təsir etməzsə, 
balans aşağı səviyyədə qalacaq. Belə olduqda dəyişməyən qənaət yox, məhz investisiyaların 
səviyyəsi olur: investisiyanın nisbətən azalması və qənaətin artması nəticəsində iqtisadiyyat 
tənəzzülə edir. İnvestisiya artımı və bununla yanaşı istehlak xərclərinin çoxalması iqtisadiyyatı 
inkişaf etdirməyə meylli olacaqdır. 

 
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI 
Eğilmez, Sevgin, Serbest ekonomik bölgelerin bölgelerin sosyo-ekonomik gelişimindeki önemi. Regional Studies, 27(3), 2017:260-
264. 

Akyüz, Yılmaz, Emek-Değer Teorisi ve Nitelikli İşgücü Sorunu, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları no: 451.2016: 245-256 
Bruttel O.A. Theoretical bases of the labor market CARMA Research Paper n° 2016 :06, pp.587-596 
Doeringer P. and Piore M, Transitional Labour Markets : An Economist’s View” , Gender and Institutional Change. Essays in 
Honour of Günther Schmid, Edward Elgar, 2018: 390 – 415 
Hartlapp M. and Schmid G, Labour Market Policy for ‚Active Ageing’ in Europe: Expanding the Options for Retirement 
Transitions”, in Journal of Social Policy, 38 (4), 2018: 509-531 

 

 

 

 

 

PUL SİYASƏTİNİN TRANSMİSSİYA MEXANİZMLƏRİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 

RƏVAN AĞALARZADƏ 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universteti 

Maliyyə nəzarəti və audit 
email: revan.agalarzade7@gmail.com 

BAKI, AZƏRBAYCAN 

 

XÜLASƏ 
Bir çox iqtisadçılar və siyasətçilər iqtisadiyyatda stabilliyi qorumanın əsas yolu kimi monetar 

siyasəti dəstəkləyirlər çünki iqtisadiyyatın stabilləşdirilməsində fiskal siyasət öz gücünü itirib. 
Müasir dövrdə mərkəzi banklar inflyasiya ilə mübarizə zamanı qiymət stabilliyinin pozulmaması 
üçün monetar siyasətdə daha çox istinad olunur.Bu nöqteyi-nəzərdən pul siyasəti iqtisadiyyat 
sahəsində dayanıqlı artım və aşağı inflyasiya səviyyəsinin qorunub saxlanılması üçün çox güclü 
alətdir. Eyni zamanda, pul siyasətinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün onun iqtisadiyyat 
sahəsinə göstərdiyi təsirini və zamanlamasını konkret olaraq qiymətləndirmək tələb edilir. 
Məlumdur ki, ölkə iqtisadiyyatımızda son illərdə cərəyan etmiş hadisələr, başqa sözlə desək, 
dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin olaraq azalması, iqtisadiyyata neft sektorundan gələn 
valyuta gəlirlərinin tədricən azalması yerli valyutanın dəyərinin azalmasına gətirib çıxarmışdır. 
Nəticə etibarilə, Mərkəzi Bank bir il içərisində ümumilikdə iki dəfə devalvasiya qərarı almışdır. 
Bunların hamısı məzənnə kanalının effektivliyinin müəyyən edilməsini aktuallaşdırdı. Buna görə 
də, bu tədqiqat işində məzənnə kanalı Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün təhlil olunmuşdur.Məlumdur 
ki, ölkə iqtisadiyyatımızda son illərdə cərəyan etmiş hadisələr, başqa sözlə desək, dünya bazarında 
neftin qiymətinin kəskin olaraq azalması, iqtisadiyyata neft sektorundan gələn valyuta gəlirlərinin 
tədricən azalması yerli valyutanın dəyərinin azalmasına gətirib çıxarmışdır. Nəticə etibarilə, 
Mərkəzi Bank bir il içərisində ümumilikdə iki dəfə devalvasiya qərarı almışdır. Bunların hamısı 
məzənnə kanalının effektivliyinin müəyyən edilməsini aktuallaşdırdı. Məqalənin əsas məqsədi 

Baku Engineering University 103 Baku/Azerbaijan

mailto:revan.agalarzade7@gmail.com


neft ixrac edən ölkələrdə pul siyasətinin mahiyyətini, ölkənin inkişafında pul siyasətinin əsas 
istiqamətlərini öyrənməkdir. İqtisadiyyat sahəsində istənilən dövlətin əsas məqsədi möhkəm 
iqtisadi artımı, daxili qiymətlərin sabitliyini, həmçinin xarici iqtisadi tarazlığı təmin etməkdir.  

AÇAR SÖZLƏR: PUL, MALIYYƏ, TRANSMISSIYA 

 

GIRIŞ 
Pul siyasətinin transmissiya mexanizmi dedikdə mərkəzi bank tərəfindən qəbul edilən pul 

siyasəti qərarlarının iqtisadiyyata təsiri (ötürülməsi) prosesi nəzərdə tutulur. Müasir dövrdə pul 
siyasətinin faiz dərəcələri, kreditlərin verilməsi, valyuta məzənnəsi, səhmlərin dəyəri və s. kimi 
transmissiya kanalları mövcuddur. Pul siyasəti qərarları real iqtisadiyyata bu kanallar vasitəsilə 
dərhal deyil, müəyyən vaxtdan sonra təsir göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, keçid iqtisadiyyatlı 
ölkələrdə monetar siyasətin qeyd olunan transmissiya kanallarının təsir gücü tam deyil və yaxud 
məhduddur. 

TƏDQIQAT METODU 
İqtisadiyyatda yüksək inflasiya bank sektorunda nağd vəsait imkanlarının maksimum 

daraldığı bir şəraitdə də baş verirsə, bu ilk növbədə real sektorun potensialının həddən artıq 
məhdud olduğunu göstərir. İqtisadiyyatın, inflyasiya potensialının yüksək olmasının mənfi tərəfi 
odur ki, stimullaşdırıcı pul siyasəti vasitəsilə investisiyaların artımına nail olmaq mümkün deyil. 
Belə bir şəraitdə biznes mühiti əlində olan ehtiyatlardan uzunmüddətli dövrdə daha ehtiyatla 
istifadə etməyi məqsədəuyğun hesab edir. Çünki biznes mühitinin yanaşması budur ki, yüksək 
inflyasiya riski olduğu dövrdə mərkəzi banklar daima bahalı pul siyasəti həyata keçirir ki, bu da 
sərt pul-kredit siyasəti şəraitində biznes mühitində gəlirləri məhdudlaşdırmaqla yanaşı tələbin 
daralmasına və iqtisadi fəallığın yavaşlamasına səbəb olur. 

Pul siyasətinin siyasətin transmissiya mexanizminin potensial effekti mübadilə məzənnəsi və 
kreditin həcmi kimi amilər ilə məhdudlaşır.Pul siyasətinin transmissiyasını sxematik olaraq 
aşağıdakı kimi təsvir etmək olar: 

 

 
Sxem 1. Pul siyasətinin transmissiya mexanizmi, http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/Pul-Siyaseti-ShAdigozalov.pdf 

 
Təhlillərdən məlum olur ki, son illərdə inflyasiya ən çox qeyri-monetar amillərdən təsirlən-

mişdir. Belə ki, inflyasiyanın xarici amillərində yüksək oynaqlıq nəzərə çarpmış, inzibati qiymət-
lər dəyişimi və inflyasiya gözləntiləri inflyasiyaya təsir etmişdir. Valyuta bazarının stabilləşmiş, 
hətta il boyu manatın məzənnəsinin bir qədər möhkəmlənməsi vəziyyətində ticarət partnyoru olan 
ölkələrdə müşahidə edilən inflyasiya prosesləri, həmçinin müxtəlif əmtəə qrupları üzrə tələb-təklif 
nisbətinin dəyişimi inflyasiyanın mühim amilləri olmuşdur.  
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2015-ci ildə neft qiymətlərində aşağı istiqamətli trendin başlaması resursla zəngin ölkələrin 
iqtisadiyyatlarına o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatına öz mənfi təsiri göstərmişdir. Belə ki, 
cədvəldəndə göründüyü kimi 2015-ci ildə ÜDM-da 2.8% real artım müşahidə olunsanda 2016-cı 
ildə müvafiq göstəricidə artım tempinin azalması müşahidə olunmuş, 2017-ci ildə isə neft sektoru 
üzrə real artımın olmaması (0%) və qeyri-neft sektoru üzrə isə daralmanın (-4.5%) olması 
ümumilikdə ÜDM-in 3.1% daralmasına səbəb olmuşdur. Ancaq 2016-cı ildən başlayaraq qeyri-
neft sektorun inkişafı üzrə qəbul edilən dövlət proqramları və eyni zamanda bu sahədə büdcə-
vergi siyasətində həyata keçirilən islahatlar və qeyri-neft sektoru üzrə prioritet hesab edilən 
sahələrə dövlət dəstəyi nəticəsində 2017-ci ildə qeyri-neft sektorunda canlanma yaşanmışdır ki, bu 
da ümumilikdə ÜDM-in artım tempinə müsbət təsir göstərmişdir. Belə ki, 2018-ci ildə neft ÜDM-
in daralmasına (-5.0%) baxmayaraq, qeyri-neft ÜDM-in 2.8% artması hesabına ÜDM-də 0.2% 
artım müşahidə edilmişdir. 2019-cu ildə də qeyri-neft ÜDM hesabına ÜDM-də 1.4%-lik real 
artıma nail olunmuşdur.  

Adambaşına düşən ÜDM-də 2015-ci ilə nəzərən azalma müşahidə edilmişdir. Belə ki, 2015-
ci ildə adambaşına düşən ÜDM 7991 ABŞ dolları olduğu halda 2019-cu ilin sonunda bu göstərici 
4780 ABŞ dolları olmuşdur. Müqayisə üçün qeyd edə bilərik ki, 2019-cu ildə müvafiq göstərici 
Rusiyada 11327 ABŞ dolları, Qazaxıstanda ABŞ dolları, Gürcüstanda 4400 ABŞ dolları və 
Türkiyədə isə 9346 ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

2019-ci ildə manatın xarici valyutalara nəzərən məzənnəsi tədiyyə balansı üzrə tendensiya-
lara uyğun olaraq tərəqqi etmişdir. Tədiyyə balansının optimallaşması, ixracın xüsusi çəkisinin 
artması və idxalın əvəzlənməsi siyasəti sayəsində ölkəyə valyuta daxilolmalarının artması valyuta 
bazarında vəziyyəti daha da stabilləşdirmişdir. Bu cür vəziyyətdə görülən makroiqtisadi siyasət 
tədbirləri hesabına ölkədaxili valyutanın ABŞ dollarına qarşı olan məzənnəsi 4 % artmışdır. 2017-
ci ilin martından milli valyutanın məzənnəsi əlavə möhkəmlənmə təzyiqlərinə məruz qalmışdır. 

NƏTICƏ 
Beləliklə də son dövrlər Azərbaycan Respulikasında həyata keçirilən pul siyasətinin son və 

aralıq məqsədləri arasında müəyyən edilmiş kombinasiyalar ölkə daxilində makroiqtisadi 
sabitliyin təmin edilməsinə xüsusi şərait yaratmışdır. Pul siyasətinin sürətini artırmaq, onun 
iqtisadi vəziyyətə qarşı adekvat olmasını təmin etmək üçün bir sıra istiqamətlərdə tədbirlərin 
görülməsi imkanları gözdən keçirilə bilər. 

1.AMB-da inflyasiya modelinin inkişaf etdirilməsi üzrə inflyasiyanın proqnozlaşdırılması 
sisteminin daha çox inkişaf etdirilməsi; 

2.İnflyasiya ilə aralıq hədəflər olan pul axını, faiz dərəcəsi və valyuta məzənnəsi arasındakı 
asılılıqların ekonometrik üsulların tətbiq edilməsi ilə daha köklü şəkildə tədqiq edilməsi; 

3.Azərbaycan Respulikasında gələcək dövrlərdə inflyasiyanın birbaşa hədəflənməsi rejiminə 
keçid imkanlarının müəyyən edilməsi; 

4.Gələcək illərdə Mərkəzi Bankın pul siyasətinin son hədəfi olaraq xalis inflyasiya 
göstəricisinin götürülməsi mövzusuna baxılması; 

5.Mərkəzi Bankın son məqsəd üzrə hədəf müəyyən edərkən inflyasiyagözləmələrini də 
nəzərdən keçirəcəyik. Bu gözləmələrinin inflyasiya səviyyəsinə təsir göstərən vacib faktorlardan 
biri olmasınına əsasən onun ölçülməsinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata 
keçirilcək. Bu məqsədləgələcəkdə dünyatəcrübəsinə əsasən iqtisadi agentlər arasında xüsusi 
sorğuların təşkiliimkanları gözdən keçiriləcək; 

6.Müasir dövrdə Azərbaycan Respulikasında valyuta məzənnəsinin inflyasiyaya təsirinin bir 
xeyli azalması meyli onun aralıq məqsəd olaraq rolunu azaltmağa zəmin yaradır 

7.Analizin nəticəsinə əsasən , valyuta məzənnəsindəki bir artım xalis ixracatı artıraraq iqtisadi 
artıma səbəb olur. Bundan əlavə, valyuta məzənnəsinin inlyasiyaya transmissiya səviyyəsi idxalın 
həcmindən, devalvasiyanın dərəcəsindən və iqtisadiyyatın struktur xüsusiyyətlərindən asılıdır. 
Ümumiyyətlə məzənnə kanalı devalvasiya səviyyəsi və idxal həcmi artdıqda daha effektiv olur. 
Nəticə olaraq müəyyən olundu ki, məzənnə kanalı Azərbaycan üçün olduqca əhəmiyyətlidir. 
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ABSTRACT 
Since the 2008 financial crisis till now most economies around the world experiences 

increasing output and growth in economic activity, but in recent years, there is an increasing 
concern about the possible future recession. The economy fluctuates around its long term trend 
with times of expansion, peak, recession and recovery. Government and policy makers can soften 
the severity of recession by monetary and fiscal policies. For that reason, many complex models 
developed in order to predict future recessions. However, there is simple and easy formula which 
predicted all of the recessions precisely in the late half century, called -Inverted yield curve. In this 
material we will look what is the yield curve, why it inverts and how to use it as a tool to forecast 
economic recessions. 

KEY WORDS: Inverted yield curve-1, Forecasting recessions-2,  

 

INTRODUCTION 
Yield curve shows the term structure of interest rates, that is it, the relationship between 

maturity and yield of bonds with same risk quality, in this material- government issued bonds. 
Normal yield curve has upward sloping shape, indicates long term notes tend to have a higher 
maturity than short term bonds. Investors expect to get higher returns for waiting longer to get 
their funds back. Inversions happen when long term side of the curve drops below short term end, 
indicates short run bond yields are higher than long runs. It was not until 1989 researchers and 
policy makers in the United States observed a possible correlation between the yield curve and 
coming recessions. Afterwards, many research works carried out on this topic and all of the 
inversions in the yield curve at last, half century have been followed by a recession. Now it is 
accepted as one of the accurate predictor of economic recessions that is used to forecast them. 
Because of the increasing concern about coming economic recession in recent years, it's become 
more important to predict future direction of economy with a solid basis and make necessary 
decisions on time. We will look into this material how yield curve has been successful to predict 
recessions, how it can be used and why it is better than other indicators. 

RESEARCH METHOD 
In below graph, shaded areas show times of recession in the United States and the spread of 

curve-that is the percentage difference in long and short term yields. It is clear from graph that 
every time when Spread drops below zero, there was a following recession. 

Baku Engineering University 106 Baku/Azerbaijan

https://www.stat.gov.az/


 
Sources: Board of Governors of the Federal Reserve; National Bureau of Economic Research (1) 

 
Why this indicator is so successful in predicting economic recession? Yield curve in itself 

carries much information about current monetary policy and future expectations of GDP growth, 
real interest rates and inflation. Firstly, it is important to identify, which factors affectthe slope of 
the yield curve, and relation among them. 

 
Short term end of yield curve influenced by the central bank policies and interest rates. 

Empirical research on US and European countries by Frederic Mishkin and Arturo Estrella 
suggests that there is a correlation between the Central Bank rate in Europe (Federal Funds Rate 
for US) and spread of the yield curve. They observed effect of change in central bank rates on 
spread in Germany and USA for the years from 1990 till 1995. Two graphs below shows between 
the years of 1990 and 1992, 175 basis points increase in Lombard rates reduced spread by 225 
basis points. Similarly, from 1993 to 1995, 300 basis point increase federal funds rate by Fed 
caused the fall in spread in Spread by 200 basis points if we measure after tightening policy 
began.(1 basis point equals 0.01%) Here we conclude that Central Banks can influence the short 
end of the yield curve by its policy tool.  

 
Source: National Buroue of Economic Research, working papers(2) 

Baku Engineering University 107 Baku/Azerbaijan



Credibility of the central bank is important here, since the long term end of yield curve can be 
affected by the future expectations of inflation and real interest rate. So if CB is credible, 
increasing interest rates and monetary tightening would decrease inflation expectations, so long 
term rates would fall while short term yield increasing- both will cause a fall in the spread. 
However, if CB is not credible, its actions can be accepted insufficient to reduce inflation and 
cause an increase in long term yields and spread between the two yields will not change so much. 

Yield Curve contains much information in itself about real economic activity and future 
economic growth as well. Empirical analysis on European countries and USA by F. Mishkin 
shows there is a substantial relationship between the spread of the yield curve and GDP growth. 
Coefficient for Europe countries for 6 quarters ahead varies from 0.35 to 0.62. This efficiently 
means that one percentage increase in spread associated 0.35-0.62 basis points increase in real 
economic activity. The coefficient is much higher for USA- 1.01- two times higher than Europe 
countries. It is logical since the increased short term interest rate causes fewer investment and 
consumption and hence results lower real economic output. Increased Central Bank rates cause a 
fall in the spread of curve, in turn causes slowdown in economic output. Empirical regression 
model by Hourdovelis and E. Arturo used for predicting the future real output by change in 
Spread in the term structure of interest rates as; 

Cumulative change: (400/k)(log yt+k – log yt) = α0+α1SPREADt +εt(1) 
Here t +k is real output in K quarters ahead from current period of ‘t’. The spread is the 

percentage difference between 10 years and 3 month treasury bond rates. R-squared for model for 
5-7 quarters ahead is approximated to 0.35-means a change in spread of yield curve explains 
nearly one third variance in real economic activity. The yield curve is useful for predicting 
investment, consumption and consumer durables, but it is failing to predict change in government 
spending. From above empirical research results we see, there is a considerable relationship 
between the spread in the yield curve and Realeconomic activity and GDP growth. When yield 
curve flattens or inverts it is generally followed by a low growth in real economic activity. 

Long end of the yield curve is influenced by institutional and private investors and express 
their sentiment about future economic activity and growth. To understand how this happens, we 
must first look how demand, price and yield of bonds are related. Bonds generally assumed as 
safest investment choice, especially those which issued by central government, that are accepted 
as risk free securities. When the economy goes well and growth is robust, investors put their 
money out of low coupon bonds and invest in higher return securities, like stocks. However, when 
international investors expected a future economic slowsdown or a recession, they put their 
money into long term safe securities- to bonds. Increasing demand pushes prices of bonds up and 
the result is lower yield in long term bond. That consequently result in an inverted yield curve. 
Because of the central banks has limited power to control long term yields of bonds, investor 
sentiment is the main cause of the drop at the long end of bonds. 

 

The yield curve has been accepted as an accurate predictor of recession in th last years. There 
several other methods used for forecasting purposes: Commerce Board’s Leading economic 
indicators, Stock- Watson index, New-York Stock Exchange Index are the most used ones. In 
order to calculate the probability of recession in the coming quarters, so called, probit model has 
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been developed. It shows the probability of recession, according to the spread of yield curve. 
Research work by E. Arutro and F. Mishkin compares predicting power of Yield curve spread 
with other prominent indexes. From below graph it is obvious that, leading indicators and stock-
Watson index outperform spread and NYSE indexes. However, Commerce departments leading 
indicators gave the wrong signal in 1982-1990 boom period and Stock Watson index failed to 
prognosis 1990 recession.  

 
Source: New-York Fed. Autohr’s calculations. Current issues in economics and finance Vol.2 NO.7(3) 

 

For 2-6 quarters ahead predicting ability of stock-Watson and leading indicators deteriorates 
while performance of spread improves substantially. From the graphs for 6 quarters ahead 
forecasting, estimated probabilities of three indexes becomes flatter, delivering they do not have 
ability to forecast recession.Looking at how well the spreading yield curve predicts upcoming six-
quarter recessions , we see the results worsening from the four-quarters ahead forecasts. Nonethe-
less, the yield curve spread appears to have some potential to predict recessions six-quarters ahead, 
unlike the other variables considered. 

After learning about the yield yurve and its forecasting power, what we can say about 
whether there is coming recession or not?On 2019 August there was inversion in curve, that 
continued 3 months shortly before it restored and became positive. It does not necessarily mean 
recession risk has gone because if we look at the historical graph, we would observe that, it 
corrects itself even before recession begans. In other words, this correction is part of yield curve’s 
normal predicting behaviour. So inversion is just the beginning of recession warning. If we 
believe the signals of curve for next year, there is probable an upcoming recession. This does not 
except the fact, economy’s immense complexity can surprise us with different results. Inverted 
Yield Curve has been a good indicator without any false signals of recession for last 50 years. Is it 
going to be a foolproof indicator? Only time is going to say that. 

CONCLUSION 
In this material we have looked what is normal and yield curve and reasons for its inversions. 

Empirical research results and regression models for Europe and USA shows the yield curve 
carries information about interest rates, GDP, inflation and investor sentiment about future 
economic activity. It is an easy and simple model with successful predictions of economic 
recessions. The result obtained from yield curve model are promising and indicate that yield curve 
spread can play a valuable role in macroeconomic forecasting, especially longer lead times. Long-
term predictions are respected by policymakers as policy decisions usually have long-term 
economic consequences. Additionally, it is easy to use, since everybody can look the difference in 
long and short term rates and compute the probability of recession. Secondly, it would be a useful 
tool to check the accuracy of the predictions of complex models and accommodate them. 
Economy is complex and it is hard to forecast anything with certaininty, but it does not prevent us 
from using our best tools-like the one we have covered in this material. 
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XÜLASƏ 
Hazırda Respublikanın maliyyə bazarında bir sıra mühüm məsələlər həll edilir. Belə ki, 

səmərəli sahələrə kapital axını təmin edilir, pul ehtiyatlarını bir sahədən digər sahəyə yönəltməklə 
iqtisadiyyatda struktur dəyişiklikləri aparmaq imkanı əldə olunur. Maliyyə bazarına dövlət 
maliyyə nəzarəti iqtisadiyyat üçün daha əhəmiyyətli olmasını nəzərə alaraq dövlət bu sahədə 
irimiqyaslı tədqiqatların aparılmasını, onun inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsini bir vəzifə 
kimi qarşıya qoyur.Dövlət maliyyə nəzarəti fərqli nazirlik və orqanların nəzarət-təftiş təşkilatları, 
maliyyə orqaları və baş mühasibatlıq vasitəsilə reallaşdırılır. Maliyyə nəzarəti bütün iqtisadi 
subyektlərin (dövlət, təşkilat və müəssisələrin) maliyyə fəaliyyəti prosesində qanunverici və 
həmçinin, icraedici hakimiyyət orqanlarının nəzarətidir. Maliyyə nəzarətinin əsas məqsədi 
dövlətin iqtisadi siyasətinin müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmasını təmin etmək, habelə xalq 
təsərrüfatının hər bir sahəsində maliyyə ehtiyatlarının inkişafı və onlardan səmərəli şəkildə 
istifadə edilməsi prosesini həyata keçirməkdir 

AÇAR SÖZLƏR Maliyyə, Nəzarət, Dövlət 

GIRIŞ 
Maliyyə bazarlarının inkişafını ölçmək üçün bundan əvvəl aparılan araşdırmalarda da bir çox 

göstəricilərdən istifadə olunmuşdur. Maliyyə sektorunun inkişafını onların təmin etdiyi bəzi 
funksiyalarla səciyyələndirmək olar: vəsaitlərin bir yerdə cəmləşdirilməsi; kapitalın səmərəli 
investisiyalar yönləndirilməsi; bu investisiyalara nəzarət edilməsi; risklərin diversifikasiyası; mal 
və xidmətlərin mübadiləsi .Bu funksiyaların hər biri investisiya qərarlarında təsir edərək maliyyə 
bazarlarının nə dərəcədə inkişaf etdiyini göstərir.  

METOD 
Tədqiqat işində müxtəlif aspektlərin öyrənilməsində müşahidə, məntiqi analiz, müqayisə, və 

sintez, konkretləşmə, nəzəri və praktiki materialın ümumiləşdirilməsi kimi elmi bilik 
metodlarından, reqressiya tənliyindən, “Eviews 9” proqramından istifadə olunmuşdur. 

Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən hesablanan və dərc edilən, maliyyə bazarları və 
institutlarının inkişafını göstərən indekslər bu tədqiqatın məqsədləri üçün istifadə ediləcək.Bu 
indekslər 2000-ci ildən bu yana 180-dən çox ölkədən əldə olunnmuş məlumatlar əsasında 
müəyyən olunmuşdur və onlar 0 ilə 1 arasında qiymət aldığı qeyd olunmalıdır. İndekslərin 1-ə nə 
qədər yaxın olması onların təmsil etdiyi göstəricilərin də (institutları və ya maliyyə bazarları) o 
qədər güclü inkişaf etdiyinin göstəricisidir. Yəni, başqa sözlə desək, bu indekslərin daha yuxarı 
göstəricidə olduğu ölkələrdə maliyyə bazarları və institutları da daha çox inkişaf etmişdir. 
İqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsini göstərmək üçün isə real ÜDM rəqəmlərindən istifadə istifadə 
ediləcəkdir. Bu məlumatlar isə dünya bankının informasiya bazasında var olan, 2010-cu ilin 
qiymət səviyyəsinə görə dünyadakı bütün ölkələr üçün hesablanmış ÜDM rəqəmlərindən əldə 
edilmişdir. Beləliklə, maliyyə sektorunun inkişafının iqtisadiyyata nə dərəcədə təsir etdiyini 
ölçmək üçün iqtisadi inkişafın göstəricisi olaraq real ÜDM, maliyyə sektorunun inkişafının göstə-
rici olaraq isə Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən dərc edilən indekslər əsas götürülmüşdür. 
Sözügedən göstəricilər seçilmiş 10 ölkə üçün 2000-2019-cu illəri əhatə edən dövr üçün əldə edil-
mişdir. Seçilmiş ölkələr isə burada qeyd olunanlardır: (a) Argentina; (b) Avstraliya; (c) Azərbay-
can; (d) Almaniya; (e) Braziliya; (f) Hindistan; (g) Yaponiya; (h) Türkiyə; (i) Böyük Britaniya; (j) 
ABŞ. Maliyyə sektorunun inkişafının ölkələrin inkişaf səviyyəsinə görə iqtisadiyyata hansı səviy-
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yədə təsir etdiyini müəyyənləşdirmək bu adı çəkilən, 10 ölkənin içində həm inkişaf etmiş, həm də 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin yer almasında əsas məqsəddir. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi, real ÜDM iqtisadi inkişafım BVF-un indeksləri isə müvafiq 
olaraq maliyyə bazarlarının və institutlarının inkişafının göstəricisi kimi müəyyən edilmişdir. Yəni 
bu o məna verir ki, burada, ÜDM asılı olan, indekslər isə asılı olmayan tərəflər olacaqdır. Başqa 
sözlə desək, ÜDM, maliyyə bazarlarının və institutlarının inkişaf səviyyəsini göstərən indekslərin 
funksiyası kimi təqdim olunacaqdır. Bu asılılığı riyazi şəkildə belə ifadə etmək olar: 

GDP = f (FMI, FII) Burada, GDP – real Ümumi Daxili Məhsul FMI – Maliyyə bazarları 
indeksi FII – Maliyyə institutları indeksidir. 

İndekslər isə BVF tərəfindən hesablanmış və 0-la 1 arasında qiymət alan indekslər, Real 
ÜDM 2019-cu il baza götürülməklə hesablanmış və dünya bankının statistik bazasında yer alan 
ümumi daxili məhsul məlumatlardır.Bu indekslərin maliyyə bazarlarının və institutlarının inkişaf 
səviyyəsini, ÜDM-nin isə iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsini təmsil etdiyini nəzərə alsaq, yuxarıda 
qeyd edilən asılılıq imkan verəcəkdir ki, funksiya maliyyə sektorunun inkişaf etməsinin 
iqtisadiyyata necə təsir etdiyi ölçülsün. Bu asılılıqda asılı olan dəyişən ÜDM (və ya kriterial 
dəyişən), asılı olmayan dəyişənlər (və ya prediktorlar) isə maliyyə bazarları və maliyyə institutları 
indeksləridir. Və beləliklə, bu asılılıq funksiyasından istifadə edərək, aşağıdakı şəkildə cüt xətti 
reqressiya tənliyi qurmaq olar: 

log(GDP) = β0 + β1 x log(FMI) + β2 x log(FII) 
Burada, 
GDP – real Ümumi Daxili Məhsul 
FMI – Maliyyə bazarları indeksi  
FII – Maliyyə institutları indeksi  
log – loqarifmik çevirmə 
β0 – digər amillər (sabit dəyişən) 
β1, β2 – müstəqil dəyişənlərin əmsalları 
Maliyyə bazarlarına maliyyə nəzrətinin səmərəliyinin statistik cəhətdən qiymətləndirmək 

üçün hipotezlər təyin edilməli və bu hipotezlər əmsalların dəyərlərinə görə qəbul və ya rədd 
edilməlidir. Bu analiz seçmə əsasında aparıldığı üçün t testinin tətbiq edilməsi daha məqsədəuy-
ğundur. Seçilən ölkələr üzrə toplanmış məlumatlar 1980-2016-cı illəri əhatə etdiyi üçün sərbəstlik 
dərəcəsi 36 olacaqdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan üçün toplanmış məlumatlar 
1992-2016 illəri əhatə etdiyi üçün, bu halda sərbəstlik dərəcəsi 24-ə bərabər olacaqdır. Etibarlılıq 
səviyyəsi olaraq isə 0.05 qəbul edilmişdir. Beləliklə, qeyd edilən parametrlər əsasına kritik t 
dəyərləri hesablanaraq hipotez testi belə qurmaq olar: 

H0: t >= 1.6883 (maliyyə bazarlarının (institutlarının) inkişafı iqtisadi inkişafa əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir edir) 

H1: t < 1.6883 (maliyyə bazarlarının (institutların) inkişafı ilə iqtisadi inkişaf arasındakı əlaqə 
statistik cəhətdən əhəmiyyətli deyildir) 

Qeyd edilən bu hipotezləri test etmək üçün əvvəlcə t dəyərləri β1 və β2 əmsalları üçün ayrı 
ayrılıqda hesablanmalı və hesablanmış bu rəqəmlər kritik dəyər olan 1.6883 ilə müqayisə 
edilməlidir. Hesablanmış t dəyərləri və onlar əsasında gəlinən nəticələr aşağıdakı cədvəldə qeyd 
olunmuşdur: 

 
Ölkə Əmsal Əmsalın dəyəri t dəyəri Nəticə 

Argentina β1 0.112699 1.507979 H0 rədd edilir 

β2 0.848104 8.219236 H0 qəbul edilir 

Avstraliya β1 0.648993 4.208565 H0 qəbul edilir 

β2 -0.30335 -0.69587 H0 rədd edilir 

Azərbaycan β1 0.194217 1.057774 H0 rədd edilir 

β2 1.910929 6.572594 H0 qəbul edilir 

Braziliya β1 0.113003 1.235119 H0 rədd edilir 

β2 0.503907 5.348567 H0 qəbul edilir 
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Almaniya β1 0.40623 10.16785 H0 qəbul edilir 

β2 -0.97356 -1.94275 H0 rədd edilir 

Hindistan β1 0.693884 6.244714 H0 qəbul edilir 

β2 2.108244 5.69555 H0 qəbul edilir 

Yaponiya β1 0.122937 2.697439 H0 qəbul edilir 

β2 2.882883 7.722717 H0 qəbul edilir 

Türkiyə β1 0.365719 8.070149 H0 qəbul edilir 

β2 0.703136 7.223516 H0 qəbul edilir 

Böyük Britaniya β1 0.447106 7.391449 H0 qəbul edilir 

β2 0.563035 1.460445 H0 rədd edilir 

ABŞ β1 0.384735 3.657593 H0 qəbul edilir 

β2 0.768919 2.29627 H0 qəbul edilir 

Cədvəl 1. Hipotez testi və nəticələri 

 
Bu cədvəldə hipotez testinin nəticələri təsvir edilmişdir. Bunun üçün əvvəlcə əmsallar 

əsasında t dəyərləri hesablanmış və daha sonra bu dəyərlər kritik t dəyərləri ilə müqayisə 
edilmişdir. Bu müqayisə nəticəsində sıfır hipotezi qəbul edilmiş və ya rədd edilmişdir. Sıfır 
hipotezinin qəbul edilməsi (rədd edilməsi) maliyyə bazarlarının (institutlarının) inkişafı ilə iqtisadi 
inkişaf arasındakı müsbət əlaqə üçün kifayət qədər statistik dəlilin olmağı (olmamağı) deməkdir. 
Məsələn, bu hipotez testinə əsasən, Azərbaycanda maliyyə bazarlarının inkişafı ilə iqtisadi inkişaf 
arasında müsbət əlaqə mövcuddur (β1 > 0), lakin təyin edilmiş etibarlılıq dərəcəsində (0.05) bu 
əlaqə statistiki cəhətdən kifayət qədər əhəmiyyətli deyilir. Buna görə də, sıfır hipotezi rədd edilir. 
Maliyyə institutlarının inkişafı ilə iqtisadi inkişaf arasındakı isə müsbət asılılıq olduğuna dair 
kifayət qədər statistik dəlil var və bu halda sıfır hipotezi qəbul edilir. Cədvələ nəzər salsaq görərik 
ki, sıfır hipotezi əksər hallarda qəbul edilmişdir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
ümumilikdə maliyyə sektorunun inkişafı iqtisadi inkişafa müsbət təsir göstərir. 

 

NƏTICƏ 
Məqalədə maliyyə bazarlarının inkişafı ilə maliyyə nəzrəti arasındakı əlaqə statistiki cəhətdən 

təhlil edilmişdir. Müasir dövrdə maliyyə bazarlarının və institutlarının kompleksliyini nəzərə 
alaraq, onlarının hər birinin inkişafı ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilmiş və təhlil aparılmışdır. Bu 
bazarların fəaliyyəti və inkişafı çoxtərəfli olduğu üçün onların qiymətləndirilməsi yalnız bir faktor 
əsasında deyil, bir çox faktor nəzərə alınaraq hesablanmış indekslər əsasında aparılmışdır. 
Beləliklə, maliyyə sektorunun kompleks şəkildə inkişafını göstərən maliyyə bazarları indeksi, 
maliyyə institutları indeksi və iqtisadi inkişafı təmsil edən real ÜDM göstəriciləri arasındakı 
statistik əlaqə reqressiya tənliyi qurularaq test edilmiş, əldə edilən nəticələr şərh edilmiş və vizual 
olaraq təsvir edilmişdir. 

Əldə edilmiş nəticələr və onların şərhi əsasında bir daha aydın olur ki, maliyyə sektorunun 
inkişafı ilə iqtisadi inkişaf arasında pozitiv əlaqə mövcuddur. Seçilmiş ölkələr görə aparılmış 
hipotez testlərin əksəriyyəti sıfır hipotezini qəbul edir ki, bu da maliyyə bazarlarının inkişafının 
iqtisadi inkişafa təkan verdiyini iddia etməyə əsas verir.  

Əldə edilən nəticələrə əsasən, Azərbaycanda da maliyyə institutları ilə iqtisadi inkişaf 
arasında müsbət asılılıq əlaqəsi olsa da, maliyyə bazarları üçün eyni fikri söyləmək üçün mövcud 
olan statistik dəlillər kifayət qədər deyil. Həmçinin birinci fəsildə təqdim edilmiş statistik 
məlumatlara əsasən də, Azərbaycanda maliyyə bazarlarındakı əməliyyatların həcminin 
iqtisadiyyatın ölçüsü ilə müqayisədə digər ölkələrə nisbətən kifayət qədər kiçik olduğu aydın olur. 
Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu sahədə aparılmış islahatlar maliyyə institutlarının 
inkişafına şərait yaratsa da, bu tədbirlər maliyyə bazarlarında aktivliyin artmasına əhəmiyyətli 
dərəcə təkan verməmişdir. Buna görə də, aparılan statistik təhlildə maliyyə bazarları indeksi ilə 
ÜDM arasındakı asılılıq əlaqəsi sıfır hipotezinin qəbul edilməsinə imkan verəcək səviyyədə güclü 
olmamışdır. 
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Abstract 
This paper investigates the relationship between the government expenditure and economic 

growth in the world. It discusses some arguments, reviews the international evidence shows 
examples that how government spending affected national economic output, and analyzes the 
economic consequences. The main aim of this article is that to show a positive and negative effect 
of the government expenditures on public goods on growth.The specific objectives of the study 
were to: illustrate the relationship between the components of government expenditure and 
economic growth; examine the effects of government expenditure on production and growth rate; 
analyze the effects of government expenditure reforms on economic growth with graphs; and 
some economic arguments and theories. The government expenditure that we explained in our 
paper was included spending on. 

Key words:government expenditure,economic growth. 

Introduction 
 Over the years, government expenditure also referred to us as government spending has been 

identified as a main tool in improving the standard of living of citizens in a country. The role of 
any government is to supply goods and services to the public to achieve different economic and 
social objectives. The efficiency with which governments provide these goods and services is 
vital to the macroeconomic stabilization, economic process. But what is the connection between 
government spending and economic growth? This is often a matter of research as current 
theoretical and empirical literatures do not offer a conclusive argument. Policymakers are divided 
on whether government expansion helps or hinders economic growth. Advocates of larger 
government argue that government programs provide valuable "public goods" such like education 
and infrastructure. They also claim that increase in government spending can boost economic 
growth . 

Proponents of smaller government have another view. They explain that higher spending 
shrinks economic growth by transferring additional resources from the productive sector of the 
economy to government, which uses them less efficiently. 

Methods of research 
The terms that require defining are the two kinds of government expenditure: transfers, and 

purchases of goods and services. Transfers: One thing governments can do with the tax income they 
collect is transfer it to people within the economy. Examples of transfer programs include Social 
Security, Transitional Assistance to Needy Families (welfare), and Unemployment Insurance.  
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Purchases of Goods and Services: The second way governments can spend tax income is by 
purchasing goods and services that are then used to produce some kind of output. Governments 
purchase guns, bullets, tanks, and uniforms, as well as the services of soldiers, to provide national 
defense. Governments buy asphalt, concrete, steel, and so on, and hire construction workers and 
contractors, to establish roads, dams, railways, museums, and more.  

 
The bar graph shows stacked social expenditure figures for various country groups. The 

different color segments in the bars illustrate different components of social spending. The sizes 
reflect spending as share of GDP. 

As we can see, the group of ‘advanced economies’ demonstrates a much larger share of 
national income specifically to social transfers. This contrasts with the figures from sub-Saharan 
Africa, where social spending is much lower, and where transfers play a less main role. We can 
indicate that governments in high-income country spend more money than governments in low-
income countries, both in per capita terms, and as share of their national incomes.  

Lets discuss in the case of Azerbaijan.  

 State Budget Expenditures (billion manats) 

 
Estimated budget expenditures are 20.9 billion manats, which is 23.7% and 17,8% more than 

the actual expenditures of 2017 and 2016. Government expenditures will constitute 30,1% of the 
total Gross Domestic Product. Current expenditures are estimated to be 10.76 billion manats 
,which is 51,5% of total expenditures and 1.3% less than last year’s. While current expenditures 
have seen a small decrease, capital expenditures are expected to rise by 46,0% and reach 7.84 
billion manats). Meanwhile, expenditures of public debt is also estimated to be 37,8% more and 
reach 621,0 million manats .In 2018, 4,7% of expenditures or 978,8 million manats were allocated 
to subsidies Majority of the public expenditures are derived from the oil sector, rather than from 
the nonoil sector, which as mentioned above, will increase next years. Unlike Azerbaijan and 
most other oil producing countries, public expenditures in developed countries are covered by 
general taxation.  
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According to the graph we can see that even when government expenditure increases substa-
ntially there is no huge change in GDP growth. In the highest change with 77% in government 
expenditure between 2007-2008 the government achieved less economic growth in comparison 
with previous years. So, it means that public expenditure of Azerbaijan is not main indicator to 
affect economic growth. During the initial stage of the oil boom (2005–07), the government of 
Azerbaijan opted for exceptionally large expenditure increases aimed at improving infrastructure 
and raising incomes. Total government expenditure increased by a cumulative 160 percent in 
nominal terms from 2005 to 2007 or from 41 percent of non-oil GDP to 74 percent. 

 
The positive and negative relationships between government expenditures (and taxes) and the 

output level of an economy can be shown graphically. At zero government shares the extent of 
output is very low because public goods are not adequately provided. As government shares rise 
and the public services are provided economic activity of the country also increases (towards 
point B). With further rising government expenditures , the government may transcend the 
purpose of only supplying public goods and also begin to provide private goods. As this process 
continues there will be a peak within output level (point B) and with further rises in government 
expenditures .This analysis follows McMullen. Economy’s output level will decline. Due to 
decreasing returns of government expenditures and rising tax rates the incentives to work, to 
invest and to innovate will decline. The point where the output level peaks as well as the shape of 
the curve depends on a number of factors which are different from country to country and whose 
importance may change within the time. In this respect the kind of an additional government 
expenditure seems to be important. E.g. if the country provides public goods by a highly 
bureaucratic and inefficient apparatus of state the contribution to output will accordingly be small. 
The same seems to be true if government provides subsidies to less competitive industries .In 
addition, if the overall share of interest payments to serve public debts is high, the contribution to 
economic growth will be small. In contrast, the higher the share of public investment means the 
higher the level of output. Although the location of the output maximum as well as the shape of 
the expenditure/output curve differ between countries it seems to be valid that there will be always 
be some extent which will cause factors of production to withdraw from the production process 
(point B). From this point on the reduction in the supply of productive factors has an increasingly 
negative effect on production. The level of government expenditures – with the government share 
– is given by the curve FDC. Government expenditures reach their maximum in D. The 
government share is always higher than in point B. Total government related costs contains the 
output taxed away and of output losses due to inefficiencies; they are represented by the curve 
AEFG which reflects the difference between maximum production and actual after tax incomes. 
At low taxes rates these government related costs are high because the availability of public goods 
is insufficient. As tax rates rise and therefore the supply of public goods increases, economic 
efficiency improves and government related costs decrease. Government related costs then reach a 
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minimum (point E) before output peaks. The optimum government share lies in between. With 
reference to its location people will disagree. The above mentioned high government shares lend 
support to the hypothesis that the European countries are located beyond point B today..The 
central hypothesis of this study was that government expenditures on public goods have a positive 
impact on economic growth. However, as it was also suggested, the positive impact of 
government tends to decline or even reverse if government further increases expenditures .An 
excess amount of public expenditures has a negative impact on economic growth. 

Keynes considers (Hazlitt Henry, The Failure of the New Economics An Analysis of The 
Keynesian Fallacies)public expenditures as an exogenous factor which can be utilized as a policy 
instruments promote economic growth. From the Keynesian thought, public expenditure can 
contribute positively to economic growth. Hence, an increase in the government consumption is 
likely to lead to an increase in employment, profitability and investment through multiplier effects 
on aggregate demand, which also helps positively to economic growth. As a result, government 
expenditure increases the aggregate demand, which creates an increased output. On the other 
hand, government consumption may crowd out private investment, and reduce capital 
accumulation in the long run.  

Conclusion 
 According to the relationship between government expenditure and economic growth, we 

examined that some components of government expenditure have positive effect on growth, and 
others have negative. 

Benefits of Higher government spending 

More public health care – an important factor in the quality of life. Good health care will also 
help improve life expectancy and labour productivity 

More spending on education. Capital expenditures on education have significant impact on 
economic growth. Increased education spending can contribute to higher labour productivity and 
faster economic development. 

Provision of public goods, such as national defence, flood defences and protection of the 
environment 

Welfare benefits – providing a minimum level of income and helping to reduce absolute and 
relative poverty. 

Potential problems of government spending 
Spending on military /defence may not lead to an increase in economic welfare but maybe a 

reflection of civil unrest. 
Government spending may be prone to corruption 
Government spending may be inefficient due to a lack of profit motive and incentives to be 

efficient. 
Crowding out of the private sector. Higher government spending can crowd out private sector 

spending and investment. 
Higher taxes may reduce incentives to work. Higher government spending needs higher tax 

revenue (or higher government borrowing). Higher taxes may create disincentives to work. 
This paper concludes that there are both positive and negative aspects of government 

expenditure on economic performance. Mainly these impacts depend on the size of the 
government, the amount of the expenditure and the degree of the development of the country. 
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XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədi bazar münasibətlərinin inkişafi şəraitində özəl müəssisələrdə daxili 

auditin təşkilinin nəzəri və praktiki məsələlərini öyrənmək, onun təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşdırılmasına dair təklif və tövsiyələr hazırlamaqdan ibarətdir. Bazar 
münasibətlərinə keçidlə Azərbaycan Respublikasında müstəqil daxili auditor xidmətinin 
formalaşması prosesi başlanmışdır. Bu prosesin əsasını etibarlı maliyyə və uçot informasiyalarına 
dövlətin, müəssisə rəhbərlərinin və səhmdarların qarşılıqlı maraqları təşkil edir. Hazırda daxili 
audit özəl subyektlərinin maliyyə sisteminin sabitliyinin möhkəmlənməsində və onların biznes-
inkişaf planın hazırlanmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sahibkarlıq subyektlərinin operativ 
idarəolunmasının təşkilinə, onun fəaliyyətinin tənzimlənməsində rolu olan audit sistemi 
subyektlərin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin real vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini 
qiymətləndirirək bu sahədə əsas rəyini bildirir.  

AÇAR SÖZLƏR Audit, Xidmət, Nəzarət 
 

GIRIŞ 
Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə uyğun inkişafı və dünya iqtisadi sisteminə 

qovuşması və ölkədə informasiyalı cəmiyyətin qurulması artıq auditin bir sahə kimi əsaslı şəkildə 
inkişafını zəruriləşdirir.Dünya təcrübəsi göstərir ki, inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə 
mülkiyyətçinin və dövlətin əmlak maraqlarının təmin edilməsi təsərrüfat subyektlərinin maliyyə 
fəaliyyətinə nəzarət xüsusi müstəqil təşkilat-auditor xidməti həyata keçirir. Daxili audit iqtisadi-
hüquqi nəzarətin daha yüksək pilləsi olub vəzifəsi yeni qurulmuş iqtisadi münasibətləri vicdansız 
sahibkarlıqdan qorumaq, həm də iqtisadiyyatda hüquq pozuntularının qarşısını almaq və ictimai 
hüquq şüurunu daha yüksək səviyyədə formalaşdırmaqdır.Daxili auditin vəzifələrindən biri 
müəssisənin maliyyə vəziyyəti və onun stabilləşməsi üsulları haqqında informasiya, habelə 
qanuni əmlak maraqlarının qorunması üçün zəruri informasiya almaqdan ibarətdir.  

Daxili auditor fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi qeydiyyat, lisenziyalaşdırma, auditorların 
attestasiyası, vergitutma vasitəsilə həyata keçirilir. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün 
təsərrüfat subyektlərində qanunvericilik aktlarının tələblərinə, qoyulan normaların yerinə yetiril-
məsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, eyni zamanda maliyyə fəaliyyətində yol verilən pozuntuların 
aşkara çıxarılması vacib məsələdir. Audit xidməti vasitəsilə qanun pozuntularının qarşısının 
alınması mümkündür, bunun üçün müvafiq lisenziyaya malik müstəqil auditor və ya auditor 
firmaları kifayət qədər elmi və praktiki biliyə malik olmalıdır. Bu baxımdan özəl müəssisələrdə 
daxili auditor fəaliyyətinin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi məsələləri böyük aktuallıq kəsb edir. 
Bütün bunlar magistr dissertasiyasının mövzusunun seçilməsini şərtləndirmişdir. 

METOD 
Milli audit xidməti bazarında 2012-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə xarici auditor təşkilatla-

rının icra etdikləri müqavilələrin sayı 4% artmaqla 775 təşkil etmişdir. Müvafiq dövr ərzində yerli 
auditor təşkilatlarının icra etdikləri müqavilələrin sayı isə 20% azalmaqla 1048-ə enmişdir . 
Ölkədə auditdən keçməli olan subyektlərin (xüsusilə də, mövcud qanunvericilik üzrə məcburi 
audit subyektlərinin) böyük bir qismi bu xidmətdən istifadə etm əməkdədir. 2010-ci ildə auditdən 
keçməsi icbari olan 2679 bələdiyyənin 50%-i, 1570 səhmdar cəmiyyətlərinin 18%-i, 23298 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlərin 2%-i, 1609 xarici investisiyalı müəssisələrin 26%-i, 47 

Baku Engineering University 117 Baku/Azerbaijan

mailto:ceyhunsamedov96@gmail.com


sığorta təşkilının 62%-i, 234 birgə müəssisənin 13%-i, 192 bank və kredit təşkilatının 54%-i bu 
xidmətdən yayınmışlar. 2017-ci ildə də bu sahədə durum yaxşılılığa doğru dəyişməməsi ilə nəzərə 
çarpmışdır. Göstərmək lazımdır ki, məcburi auditdən keçməli olan 67500 təşkilat, müəssisə və 
təsərrüfat subyektinin 2016-cı ildə yalnız - 3,2%-i, 2017-ci ildə isə daha az yəni cəmi - 2,2%-i bu 
xidmətdən istifadə etmişdir. Məcburi auditdən yayınma halları daha çox Məhdud Məsuliyyətli 
Müəssisə (0,9%) və Səhmdar Cəmiyyətləri (14,9%) və siyasi partiyalarda (30,9%) daha 
yüksəkliliyi ilə diqqəti cəlb edir . Belə qeyri-normal vəziyyət qanunvericilik bazasında olan 
boşluqlarla, ölkədə audit xidmətinin təşkili və tənzimləmə mexanizminin qeyri-təkmilliyilə, 
xidmətdən istifadə zərurətinin və bu sahədə məsuliyyət normalarının qeyri-konkretliyi və 
beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi tam aydınlığı ilə ifadə olunmaması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən 
isə, həmin subyektlərin çox vaxt maliyyə vəziyyətinin qeyri-qənaətbəxşliyi də onların audit 
xidmətindən istifadə imkanlarının qarşısına ciddi şəkildə sədd çəkir. 

 
 Bəli Xeyir  

Maliyyə proqnozlaşdırılması aparılırmı? Qismən aparılır - 

Proqnozlaşdırılma aparılarkən əsas xarici faktorlar öyrənilirmi? 
Eyni zamanda 
A)makroiqtisadi göstəricilərin dinamikası 
B)faiz dərəcələrinin mümkün tərəddütləri 
C) valyuta kurslarının tərəddütləri 
D) rəqib bankların fəaliyyət imkanları 

 
 
- 
- 
- 
Qismən 

 
 
Öyrənilmir 
Öyrənilmir 
Öyrənilmir 
- 

Maliyyə proqnozlaşdırılması zamanı pul axınlarının diskontlaşdırılması 
tətbiq edilirmi? 

 
- 

Diskontlaşdırma aparılmır 

Vergilərin maliyyə nəticələrinə təsiri öyrənilirmi? Qismən - 

Vergi qanunvericiliyindəki mümkün dəyişmələr proqnozlaşdırılmı? Qismən - 

Cədvəl 1. Özəl müəssisələrdə maliyyə proqnozlaşdırılması 
 

Müşahidələr nəticəsində hazırlanan cədvəlin səthi təsvirindən məlum olur ki, bank qurumla-
rında vergi proqnozlaşdırılması işi qənaətbəxş səviyyədə həyata keçirilmir. Müşahidələr vergi 
planlaşdırılması işində də formallığın önəmli olduğunu ortaya çıxarır və bu nöqteyi-nəzərdən 
verilən suallara cavablar eyni mənzərəni ortaya çıxarır.Aşağıdakı cədvəl dən informasiyaları 
maliyyə planlaşdırılması cəhətdən də bank sahəsində korporativ normaların tətbiq səciyyəsinin 
yüksək olmadığını aşkara çıxarır. Ancaq qeyd edək ki, daxili audit nəzarətinə görə durum 
müəyyən qədər qənaətbəxş sayıla bilər. 

 

 Bəli Xeyir 

Bankda çoxillik (5 və daha çox) fəaliyyətə planlaşdırılması aparılır? - Aparılmır 

Maliyyə planlaşdırılması zamanı hansı retrospektiv müddətin maliyyə 
nəticələrinin təhlili aparılır? 
1 illik 
3 illik 
5 illik və daha çox 

 
 
Aparılır 
- 
- 

 
 
 
Aparılmır 
Aparılmır 

Palnlaşdırma zamanı maliyyə əmsallarından istifadə olunurmu? Qismən - 

Plan dövrünün pul axınlarının diskontlaşdırılması həyata keçirilirmi? - Pul axınları diskontlaşdırılmır 

Vergiləri hansı müddətlər üçün planlaşdırılır? 

Bir il 
Daha böyük müddətə 

 

Bir il 

 

 
- 

Vergi təqvimi tərtib olunurmu? Qismən - 

Ay və ya kvartallar üzrə vergi təqvimi tərtib olunurmu?  
Qismən 

 
- 

Vergi planlaşdırılmasında qanunvericiliyin tələbləri və mühasibat 
normaları nəzərə alınırmı? 

 
Alınır 

 
- 

Cədvəl 2. Banklarda maliyyə planlaşdırılmasının vəziyyəti 

 

Müşahidələr bank qurumlarında maliyyə hesabatları dövründə səhvlər olmasını mövcud 
normativ protokolların doğru şəkildə tətbiq olunmamasını, normativ protokollarda müşahidə 
edilən yeniliklərin zamanında nəzərə alınmamasını vergiyə cəlbetmə qaydalarının qismən 
pozulmasını aşkara çıxarıb və aşkar olub ki, belə kiçik nöqsanlar başqa mərhələlərdə də vergi 
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hesabatlarının tərtibi və ödəmələrin həyata keçirilmə mərhələsində də buraxılıb. Müşahidələrlə 
müəyyən olunub ki, bəzi hallarda ilkin sənədləşmə göstəriciləri ilə maliyyə hesabatlarının 
göstəriciləri arasında fərqlər var, hesabatlarda arifmetik səhvlər mövcuddur, hesabatlar bəzən gec 
təqdim olunur.  

 
 Bəli Xeyir 

Bankın gəlir və xərclərinə operativ nəzarət aparlırmı? Aparılır - 

Plan göstəricilərinin yerinə yetirilməsinə, borcların ödənilməsinə nəzarət edilirmi? Həyata keçirilir - 

Vergi bazasının düzgün təyin edilməsinə, vergi ödənişlərinin həyata keçirilirməsinə 
operativ nəzarət edilirmi? 

Nəzarət edilir - 

Audit nəzarəti göstəricilərindən səhmdarların istifadə imkanı mövcuddurmu? Mövcuddur - 

Hesabat vergi göstəriciləri ilə plan vergi göstəriciləri müqayisə olunurmu? Olunur - 

Audit planlaşdırılması, ödənilməsi və audit hesabatlarının hazırlanması zamanı 
buraxılan səhvlər təhlil edilirmi? 

Qismən analiz 
edilir 

- 

Cədvəl 3. Özəl müəssisələrdə daxili auditin mövcud vəziyyəti 

 
Müşahidələrdən məlum olur ki, bank qurumlarının maliyyəçiləri cari vergi ödənişlərinin 

formasını əksər vaxt, real vergi dəyərlərinin daha gec ödənilməsi istiqaməti ilə ayırd edirlər. Yəni 
kredit qurumunun baza ilində 2 milyon. man. vergi ödəməsi proqnozlaşdırılırsa, təşkilat ödəməni 
0,5+0,5+0,5+0,5=2,0 formasını yox, 0,4+0,4+0,4+0.4+0,8=2,0 formasını seçir. Bundan əvvəlki 
hər rübdə qənaət olunan 0,1 milyon man. məqsədyönlü istifadəsi son rübdə “itirilən” 0,3 milyon. 
man. çox gəlir söz verir. Daxili audtin analizi üsullarından istifadə ilə analizlər edilməyəndə, 
qəbul edilmiş qərarı effektiv saymaq olar. Lakin rüb ərzində xalis pul daxilolmalarının 1 milyon. 
man. olmasını, bu vəsaitləri aylıq 1% gəlirliliklə istifadə etməyin mümkünlüyünü qəbul etsək və 
vergiləri nəzərə almaqla pul axınlarını diskontlaşdırsaq qərarı doğru saymaq olmur. Ona görə ki, 
vergitutmanın I formasında kredit qurumunun sərəncamında qalan pulların cari dəyəri 1914,5 min 
man., II formada isə 1896,9 min man. bərabər olur.  

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Daxili audit xidməti 
haqqında məlumatın 

olmaması 

8,8% 10,0% 3,0% 11,0% 12,7% 15,7% 6,7% 7,4% 

Daxili nəzarətin 
rəhbərlik tərəfindən 

həyata keçirilməməsi 

52,4% 57,3% 71,7% 46,7% 55,5% 59,8% 57,1% 52,1% 

Maliyyə vəziyyətinin 
imkan verməməsi 

20,4% 10,0% 10,8% 19,1% 5,4% 7,9% 19,0% 21,5% 

Nəzarət ediləsi 
fəaliyyətin yoxluğu 

19,0% 20,7% 13,3% 8,4% 12,7% 10,2% 14,3% 14,0% 

Digər səbəblər 11,6% 2,0% 1,2% 4,8% 2,7% 6,4% 2,9% 5,0% 

Cədvəl 4. Azərbaycanın Ozəl sektorda daxili auditin olmaması səbəblərinin dinamikası 

 
Tədqiq etdiyimiz bəzi nəzəri baxışlar, bir sıra bank qurumlarında edilən müşahidələrin 

nəticələrini sonlandırıb, iddia etmək olar ki, ölkə bank təşkilatları sektorunda daxili audit 
idarəetməsinin ciddi inkişaf etdirmələrə ehtiyacı vardır. Bu inkişaf etdirmələrsə, korporativ 
idarəetmə üsullarının tətbiqi əsasında həyata keçirilə bilər.  

NƏTICƏ 
Hazırda səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərə biləcək daxili nəzarət problemi aktuallıq kəsb 

etməsinə baxmayaraq, elmi nöqteyi-nəzərdən və onun praktik olaraq reallaşdırılması baxımından 
tam dərk olunmamış vəziyyətdə qalmaqdadır.  

Mövcud beynəlxalq daxili audit peşə standartlarınm öyrənilməsi gedişində müəllif tərəfindən 
daxili auditin tərifi dəqiqləşdirilmişdir. Xarici təcrübənin öyrənilməsi əsasında daxili auditin 
müasir inkişaf mərhələsini səciyyələndirən risklərin idarə edilməsi prosesi ilə daxili auditin 
əlaqəsi aşkar edilmişdir. 

Audit aparılarkən auditorların müstəqilliyinin təmin olunması sahəsində də əhəmiyyətli 
problemlər qalmaqdadır. Daxili auditorların bilavasitə təsərrüfat subyektlərinin və onların 
bölmələrinin rəhbərlərindən asılı olmadıqlarını təsbit edən həm qanunvericilik normaları, həm də 
əxlaqi normalar yoxdur və ya onlara əməl olunmur. Mövcud qüsurlardan biri də budur ki, 
Azərbaycanda əksər müəssisə və təşkilatların təcrübəsində daxili auditlə məşğul olan xidmətlər və 
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bölmələr məhz bu fəaliyyət sahəsinə xas olan vəzifə və funksiyaları yerinə yetirmək iqtidarında 
deyillər. Ona görə də tərəfimizdən aşağıda qeyd olunan əsas vəzifə və funksiyaların daxili audit 
xidmətinə təhkim edilməsi təklif olunmuşdur.  

Müasir iqtisadiyyatın dövlət sektorunda (dövlətin, büdcə idarələrinin, dövlət 
korporasiyalarmın iştirak etdiyi təsərrüfat subyektlərinə münasibətdə) daxili auditin və bütövlükdə 
daxili nəzarətin maliyyə-hüquqi baxımdan tənzimlənməsi və təkmilləşdirilməsi məsələlərinə 
diqqət artırılmalıdır. 
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Xülasə 
Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatında başlamış durğunluq qısa müddət ərzində bütün 

dünya iqtisadiyyatına yayılmış, bir çox inkişaf etmiş və etməkdə olan ölkələri ciddi təsirlərə 
məruz qoymuşdu. Dünya ölkələri böhranın və iqtisadiyyat üçün durğunluq vəziyyətin aradan 
qaldırılması üçün bir çox xilasedici addımlar atmışdılar. ABŞ başda olmaqla, digər dünya ölkələri 
bir çox yüksək məbləğli müdaxilə paketləri hazırlamış və həyata keçirmişdirlər. 

Açar sözlər: Qlobal Maliyyə Böhranı, İqtisadi Durğunluq, İqtisadi Böhran. 

 

Giriş 
Dünya tarixi günümüzə qədər illər boyu bir sıra qeyri-sabitliklərlə üzləşmişdir. Müxtəlif siya-

si münaqişələr, müharibələr, təbii fəlakətlər kimi qeyri-sabitliklər əlbəttə ki, dünya iqtisadiyya-
tından yan ötüb keçməmişdir. Belə mənfi vəziyyətlər iqtisadiyyatda bir çox iqtisadi çöküşlər, 
böhranlarla özünü göstərmişdir. 

ABŞ-da 2007-ci ilin ikinci yarısında ortaya çıxan və zaman içərisində təsirini və təsir əhatəsi-
nin genişlənməsi ilə 2008-ci ilin son rübündən etibarən qlobal maliyyə böhranı xüsusiyyətinə bü-
rünən müddət başda inkişaf etmiş ölkə iqtisadiyyatları olmaqla önəmli dərəcədə dünya iqtisadiy-
yatında mənfi təsirlər yaratmışdır. (Cem ENGİN, Esra GÖLLÜCE; 2016) 

Bu tədqiqatda 2008 Qlobal Maliyyə Böhranının dünya iqtisadiyyatında yaratdığı fəsadlar və 
onların aradan qaldırılması üçün atılan addımlar müzakirə ediləcəkdir. 

2008 Qlobal Maliyyə Böhranının yaranma səbəbləri. 
Bank sektoru böhranı bir bankın və ya bəzi bankların likvidlik çatışmazlığı səbəbi ilə ödəmə 

çətinliyinə düşmələri və depozit sahiblərinin bankahücum etmələri halında ortaya çıxır. Belə 
vəziyyətdə bir yandan bank idarə heyəti təşviş nəticəsində zərərlə varlıq satmaq məcburiyyətində 
qala bilər. Digər tərəfdən depozit sahibləri təşviş nəticəsində bankdan pullarını geri almaq üçün 
hərəkətə keçə bilərlər. (Prof.Dr. Coşkun Can Aktan, Araş.Gör. Hüseyin Şen; 2001) 
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ABŞ-da ortaya çıxdıqdan sonra sürətli şəkildə digər ölkələrə də yayılan qlobal maliyyə böh-
ranının təməlində böyük bir daşınmaz əmlak və kredit genişliyi dayanırdı. İpoteka kreditlərinin 
böyük hissəsini prime mortgage adlanan və geri ödəmə gücü yüksək olan şəxslərə verilən 
kreditlər təşkil edirdi. Lakin, əmlak qiymətləri artmağa başladıqca, subprime mortgage adlanan və 
ödəmə gücü daha aşağı olan şəxslər üçün istifadə edilən kreditlərin sayı sürətli artmağa başladı. 
2008 maliyyə böhranı ABŞ-da aşağı faiz dərəcələrində ödəmə qabiliyyəti zəif olan şəxslərə 
diqqətsiz şəkildə verilən əmlak kreditlərinin ev qiymətlərində artıma səbəb olması və sonrasında 
isə FED-in faizləri artırması nəticəsində dəyişkən faizlərlə istifadə olunan əmlak kreditlərinin geri 
ödənməsində yaşanan problemlər ilə ortaya çıxmışdır. (Mehmet Ali POLAT; 2018) 

2008 Qlobal Maliyyə Böhranının yaratdığı fəsadlar. 
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin ixracatında 2007 ilindən başlamaqla azalmalar müşahidə 

olunmuşdur. Dünya ticarət həcminin digər bir qolunu meydana gətirən idxal isə iqtisadiyyatın 
bütün sektorlarında böhranın daha tez bir zamanda hiss edilməsi və tələbin çox daha həssas 
olması ilə inkişaf etmiş ölkələrdə daha yüksək dərəcədə olmaqla, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 
də 2007 ili etibarilə davamlı olaraq azalmaqdadır. (Süreyya Yıldırım; 2010) 

Əsas xüsusiyyətlərdən biri də inkişaf etmiş ölkələrin böyümə faizlərində azalmanın baş 
verməsi və bununla bərabər tələbin azalması ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin həyata keçirdikləri 
ixracat səviyyəsinin azalması səbəb olmuşdur. (Cem ENGİN, Esra GÖLLÜCE; 2016) 

 

Cədvəl 1. Dünya iqtisadiyyatının ümumi görünüşü. 

Dünya 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Böyümə 4,0 4,0 1,5 -2,2 4,1 2,9 2,5 

İnflyasiya 3,7 4,1 6,0 2,4 3,7 4,9 3,9 

Ticarət 

artımı 

9,2 8,0 3,1 -10,6 12,5 6,0 2,5 

Mənbə. (Cem ENGİN, Esra GÖLLÜCE; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  
İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2016; Tablo 1.) 

 

Cədvəl 2. Dünya iqtisadiyyatında İstehsal artım sürəti. 

Ölkələr 2005 2006 2007 2008 

Dünya İstehsalı 4,4 5,1 5,0 3,0 

İnkişaf etmiş 

iqtisadiyyatlar 

2,6 3,0 2,6 0,6 

Mənbə. (Süreyya Yıldırım; KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 47-55, 2010; Tablo 2.1.) 

 
Cədvəl 2-dən göründüyü kimi inkişaf etmiş iqtisadiyyata sahib ölkələrin istehsal artım 

sürətində 2007-ci ildən etibarən azalmalar başlamışdır. Böhranın təsirinin nəticəsi 2008-ci ildə 
qeydə alınan istehsal artımı sürətinin inkişaf etmiş iqtisadiyyata sahib ölkələrdə 0,6%-ə düşməsi 
ilə daha çox nəzərə çarpır. 

Böhranın qarşısının alınması üçün atılan addımlar. 
Böhranlar daimi olaraq yüz illiklər ərzində dünya ölkələrində şiddətli problemlərə yol 

açmışdır. Bununla da demək olar ki, tələb edilən həll mexanizmlərinin yerinə yetirilməsi ilə 
böhranlardan qaçmaq ənənə halını almışdır. Böhranların aradan qaldırılması ilə iqtisadiyyat 
canlanmağa başlayır və daha sonra o öz yerini genişləməyə buraxır. Bütün bu dövrədən sonra 
iqtisadiyyat yenidən pik səviyyəsinə çatır. 

İlk olaraq, böhranın qarşısının alınması üçün Amerika Birləşmiş Ştatları FED tərəfindən 
alınan tədbir çərçivəsində banklara borc vermə faiz dərəcəsini 6,25%-dən 5,75%-ə endirmişdi. 
Alınan tədbirlər yetərli olmamış və FED 0,25-lik azalmalarla faiz dərəcələrini 4,25%-ə 
endirmişdir. Bundan əlavə dekabr ayının 12-də FED tərəfindən açıqlanan qərarla Avropa Mərkəzi 
Bankı, İngiltərə Mərkəzi Bankı, Kanada Mərkəzi Bankı və İsveçrə Mərkəzi Bankı qatqıları ilə iki 
ayrı tenderlə müəyyən olunacaq 40 milyard dollarlıq bir kredit imkanı yaratmış və bu kreditlərin 
faiz dərəcələrinin FED tərəfindən bank və maliyyə qurumlarına tətbiq olunan güzəştli faiz 
dərəcələrindən də aşağı faizlərlə tətbiq olunacağı ifadə olunmuşdur. (Cem ENGİN, Esra 
GÖLLÜCE; 2016) 
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Bir çox ölkədə həyata keçirilən müdaxilələr bank balans hesablarının maliyyə və struktur 
alətlərlə yenidən hazırlanmasına yönəlir. Bəzi ölkələr hissə sənədi alacaqlarını açıqlamış, bəzi 
ölkələr isə maliyyə vəziyyəti pisləşən qurumların birləşmələrini təşviq etmişdir. Pul bazarlarının 
işləməsinə kömək etmək və banklara əlçatanlığın məhdudiyyətləşdirilməməsi üçün hökumətlər 
bank borclarına zəmanət gətirildiyini açıqlamışdır. Bununla yanaşı bəzi ölkələr daşınmaz əmlak 
sektorunun çökməsini əngəlləmək üçün ipotekalı daşınmaz əmlak krediti istiqrazları almışdılar. 
(Pelin Ataman Erdönmez; 2009) 

Aşağıdakı cədvəldə bəzi ölkələr üzrə müdaxilə paketlərinin həcmləri əks olunmuşdur: 
 

Cədvəl 3. Xilasetmə paketlərinin xərcləri. (Fevral 2009) 
 Sərmayə qoyuluşları Zəmanətlər Toplam müdaxilə paketi məbləği ÜDM-in faiz dərəcəsi 

ABŞ 250 milyard dollar  700 milyard dollar+787 milyard dollar 10,1 

Almaniya 70 milyard evro 412 milyard evro 492 milyard evro 19,8 

Fransa 40 milyard evro 320 milyard evro 360 milyard evro 19,0 

İtaliya   40 milyard evro 2,6 

Mənbə. (Pelin Ataman Erdönmez; Bankacılar Dergisi; Sayı 68; 2009 Tablo 3.) 

Nəticə 
2008 Qlobal Maliyyə Böhranının yaranması ABŞ-dakı daşınmaz əmlak ipotekasında baş 

verən mənfi xüsusiyyətli vəziyyətdən qaynaqlanırdı. Daşınmaz əmlak bazarında ipoteka 
kreditlərinin artması və aşağı gəlirli ailələrin ipoteka kreditlərindən istifadə edərək əmlak sahibi 
olmasına səbəb olmuşdur. Daha sonra yaranan borcların ödənilə bilməməsi ilə bir çox şirkət iflas 
etmək məcburiyyətində qalmışdı. Böhranın iqtisadiyyatdakı mənfi təsirləri ticarətdəki geriləmələr, 
iqtisadiyyatın artım tempindəki azalmalar, böyük məbləğdə xərclər və büdcə defisitləri ilə özünü 
göstərdi. 
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XÜLASƏ 
Strateji Yol Xəritəsində diqqətləri çəkən başlıca hal strateji məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün 

aydın zaman çərçivəsinin müəyyən edilməsidir. Yəni, Strateji Yol Xəritəsi qısa, orta və uzunmüd-
dətli dövrləri əhatə edir. Bu yanaşma dayanıqlı tərəqqini hədəfləyən strateji sənədin uğurla icrası 
üçün olduqca önəmlidir. Milli iqtisadiyyatların qlobal iqtisadi-ticari məkana inteqrasiyasının 
artdığı bir zamanda proqnozlaşdırıla bilməyən risklərin mövcud olması belə bir yanaşmanı vacib 
edir. Buna görə də, Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş əsas əməliyyatların icrası üzrə 
tədbirlər planının 2020-ci ilə qədərki dövrü hazırki reallıqlar və qlobal çağırışlar nəzər alınmaqla 
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faydalı icra mexanizminin formalaşdırılmasını özündə əks edir. Bu sənəddə 2025-ci ilədək olan 
zaman üçün uzunmüddətli baxış və 2025-ci ildən sonrakı illər üçün isə hədəf baxış müəyyən 
olunmuşdur ki, həmin illər üzrə hansı tədbirlər paketinin müəyyənləşdirilməsi Azərbay-can 
iqtisadiyyatının yaxın dövrlərdə nümayiş etdirəcəyi tərəqqi göstəricilərindən, qlobal iqtisadi-
maliyyə mühitində reallaşan dəyişikliklərdən asılı olacaqdır. 

AÇAR SÖZLƏR Audit, Xidmət, Nəzarət 

GIRIŞ 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları 

üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətlərinin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqın-
da” 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamına əsasən milli iqtisadiyyat və onun 11 
sshəsi üzrə ümumilikdə 12 strateji yol xəritəsi hazırlanmışdır. Strateji yol xəritələrinin layihələri 
hazırlanarkən maraqlı tərəflərin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının rəy və təklifləri də həmçinin 
nəzərə alınmışdır ki, bu da prioritet sahələrə geniş baxış bucağından yanaşmaq üçün uyğun şərait 
yaratmışdır. Strateji yol xəritələrinin icrasında əsas məqsəd Azərbaycanda davamlı olaraq iqtisadi 
tərəqqi əsasında iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin, inklüzivliyinin və sosial rifahın artırıl-
masından ibarətdir. Nəzərdə tutulan layihələr neft-qaz, istehlak malları istehsalı, kənd təsərrüfatı, 
ağır sənaye və maşınqayırma, logistika, ixtisaslaşmış turizm əhalinin münasib qiymətlə mənzil tə-
minatı, maliyyə xidmətləri, peşə təlimləri, telekommunikasiya və kommunal xidmətlər sahələrini 
əhatə edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı il 6 dekabrtarixli fərmanı ilə 
təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasının Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə Strateji Yol 
Xəritəsi” sözügedən istiqamətlər üzrə strateji məqsəd və hədəfləri, nəzərdə tutulan tədbirlərin 
maliyyələşdirmə dəyərləndirmə mexanizmlərini müəyyənləşdirir. 

METOD 
Məqalədə təhlil, araşdırmalar, dərketmə metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqat işində 

qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunması üçün ümumi elmi tədqiqat metodlarından (ümumiləş-
dirmə, müqayisələr və s.), o cümələdən, tədqiqatın xüsusi metodlarından (statistik metodları və 
sairə), SWOT analizdən istifadə olunmuşdur.Tədqiqat işi yerinə yetirilərkən Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məcmuələrindən, elmi-tədqiqat institutlarının tədqiqat 
işlərinin nəticələrindən, xidmət təşkilatlarına dair hesabatlarından, iqtisadi ədəbiyyatdan və s. 
geniş istifadə edilmişdir. 

Strateji Yol Xəritəsində 2025-ci ilədək müəyyənləşdirilmiş uzunmüddətli baxış dayanıqlı 
tərəqqi yoluna qədəm qoymuş ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliliyinin daha da çox 
gücləndirilməsini hədəfləmişdir. Bu hədəfə çatmaq ölkədə azad rəqabət mühitinin formalaşdırıl-
ması və iqtisadiyyatda özəl sahənin payının yüksəldilməsi, həmçinin, investisiya cəlbediciliyinin 
artırılması yönündən xüsusi önəmlidir. Azərbaycan son illərədək makroiqtisadi şəraitə görə 
dünyanın əsas maliyyə institutları tərəfindən ən sabit ölkələrdən biri olaraq dəyərləndirilmişdir. 
Ancaq, neftin qiymətində kəskin azalmanın baş verməsi ölkəmizin makroiqtisadi sabitliyi üçün 
təhlükəlidir. Beləliklə, ortamüddətli hədəfdə yenidən makroiqtisadi sabitliyə nail olmaq qarşıya 
qoyulmuş öhdəliklərin reallaşdırılmasının əsas şərtlərindən biridir. 

2019-cu ildə ölkədə 39555,5 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, onun 
da 9484,9 milyon manatı və ya 24%-i qeyri-neft sahəsinin payına düşür. Ölkə üzrə sənaye məhsu-
lunun həcmi 2015-ci illə müqayisədə 2017-ci ildə 0,5%, 2017-cı illə müqayisədə 2019-cu ildə isə 
3,4% azaldığı halda, qeyri-neft sahəsində istehsal olunan məhsulun həcmi özündən əvvəlki illə 
müqayisədə 2017-ci ildə 4,8%, 2019-cu ildə 3,7% yüksəlmişdir.2019-cu ildə sənayedə əsas kapi-
tala istiqamətləndirilmiş vəsaitlərin həcmi 15550,9 milyon manat təşkil etmişdir ki, buda onun 
həcminin özündən əvvəlki illə müqayisədə 2017-ci ildə 21,7%, 2017-ci ildə 2,6% azaldığını gös-
tərir. Əsas kapitala istiqamətləndirilmiş vəsaitlərin 11439,1 milyon manatı və ya 73,6% -i isə 
tikinti-quraşdırma işlərinə istifadə edilmişdir. 2019-cu ildə ölkəmizdə faktiki olaraq 6580,1 
manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bunun da 3019,1 milyon manatı və ya 
45,9%-i bitkiçiliyin, 3561,1 milyon manatı 54,1%-i heyvandarlığın payına düşür. Kənd təsərrüfatı 
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məhsulunun həcmi 2016-cı ilə nisbətən 2017-ci ildə 2,6%, 2017-ci illə müqayisədə 2017-ci ildə 
4,2%, o cümlədən bitkiçilik məhsulunun həcmi müvafiq olaraq 2,5% və 6,1%, heyvandarlıq 
məhsulunun həcmi isə 2,8% və 2,7% yüksəlmişdir.2019-cu ildə ölkəmizin nəqliyyat sahəsində 
fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər və müəssisələr tərəfindən 226,5 milyon ton yük və 1973,5 milyon 
sərnişin daşınmışdır. Nəqliyyat sahəsində yük daşınması 2016-ci illə müqayisədə 2017-ci ildə 
dəyişmədiyi halda, 2017-ci ilə nisbətən 2019-cu ildə 1,8 %, sərnişin daşınması 2016-ci illə müqa-
yisədə 2017-ci ildə 2,0%, 2017-ci ilə nisbətdə 2019-cu ildə 2,3 % yüksəlmişdir. 2019-cu ildə in-
formasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin qiyməti 1724,7 milyon manata çatmış-
dır. Bu xidmətlərin 72,5%-i əhali sektorunun payına düşür. İnformasiya və rabitə müəssisələrinin 
göstərdiyi xidmətlərin qiyməti 2016-ci ilə nisbətən 2017-cı ildə 4,7%, 2017-cı ilə nisbətən 2019-
cu ildə 6,6% yüksəlmişdir.Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 2019-cu il üçün 35268,2 milyon 
manat olmuşdur. Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 2016-ci ilə nisbətən 2017-ci ildə 1,5%, 
2017-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə 2,5%-ə yüksəlmişdir. 2019-cu ildə əhaliyə göstərilən 
ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 8636,1 milyon manata çatmışdır. Xidmət obyektləri tərəfindən 
əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətərin dəyəri 2016-ci ilə nisbətən 2017-ci ildə 1,1% azalsada, 
2017-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə isə 1,2% yüksəlmişdir.2019-cu ildə dövlət büdcəsinə daxil 
olan vəsaitlərin ümumi həcmi 16446,8 milyon manat, dövlət büdcəsindən sərf edilmiş vəsaitlərin 
həcmi 17588,5 milyon manat təşkil etmişdir ki, buna görədə ölkədə 1141,6 milyon manatlıq 
büdcə kəsiri yaranmışdır. Dövlət büdcəsinin kəsirinın həcmi ÜDM-un 1,6%-i səviyyəsində 
olmuşdur.Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2016-ci ilə nisbətən 2017-cı ildə sabit qaldığı halda, özündən 
əvvəlki illə müqayisədə 2019-cu ildə 6% azalmışdır.Dövlət büdcəsinin xərcləri 2016-cı ilə 
nisbətən 2017-ci ildə 0,2%, 2017-ci illə müqayisə olunduqda 2019-cu ildə 0,1% azalmışdır. 

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı 2010-2019-cu illər çərçivəsində güclü iqtisadi artım 
qazanaraq növbəti dövrlər üçün imkan olacaq həddə önəmli iqtisadi artım qüvvəsi əldə etmişdir. 
Belə ki, yeni dövrün neqativ təsirlərinin hökm sürdüyü vəziyyətdə belə, gələcək iqtisadi artım 
üçün yeni inkişaf yanaşmasına keçid üçün geniş imkanlar vardır. Beləliklə, GZİT təhlilinin 
nəticələri göstərir ki, ölkədə iqtisadi artımın əsas göstəricilərinin yeni iqtisadi yanaşmaya 
ötürülməsi üçün səmərəli müsbət istiqamətləri vardır. 

 
Güclü cəhətlər Zəif cəhətlər 

● ictimai-siyasi sabitlik 
● strateji tərəfdən səmərəli 
coğrafi mövqe 
● sosial sahələrin adətən dövlətin diqqətində olması 
● sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə, ixracın həvəsləndirilməsinə, 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və səmərəli investisiya mühitinin 
qurulmasına dövlət dəstəyi 
● Sərfəli enerji və nəqliyyat dəhlizi üçün qlobal proyektlərdə iştirak 

etmək 
● xalqa dövlət xidmətlərinin edilməsi yönündə effektivlik və 
şəffaflığın yüksəldilməsi (məsələn ASAN xidmət) 
● dövlət borcunun, işsizlik və inflyasiya səviyyəsinin aşağı səviyyədə 
olması 
● enerji və ərzaq təminatı baxımından özünü təminetmə həddinin 

qənaətbəxş olması 

● ölkənin milli iqtisadiyyatının əsasən neft-qaz gəlirlərindən 
asılı olması 
● makroiqtisadi siyasətin pro-tsiklik olması 
● milli iqtisadiyyatda ixracın zəif yayılması 
● özəl sahələrdə və dövlət müəssisələrində korporativ 

idarəetmənin yetərli həddə olmaması 
● Xaricdən qoyulan investisiyaların ən çox neft-qaz sahədinə 
yönəldilməsi 
● investisiya edilişlərində dövlətin payının çox olması, özəl 
sektorların iştirakının zəif dinamikası 
● xarici şoklara qarşı dayanma imkanlarının zəif olması 
● ixracın xüsusən xammalyönümlü olması 
● istehsal sahələrində ən çox idxaldan asılılıq 
● qeyri-rəsmi məşğulluq həddinin yüksək səviyyədə olması 
● insan kapitalının inkişafında zəif inteqrasiya 
● xidmət ixracının zəif olması 

İmkanlar Risklər vəTəhlükələr 

● məşğulluqda qeyri-dövlət sahələrinin rolunun yüksəlməsi 
● qeyri-rezident sahibkarlara səmərəli biznes mühitinin qurulması 
● prioritet sahələr yönündə artım imkanlarının olması 
● dövlətin mülkiyyətində rentabellik həddi aşağı olan sahibkarlıq 

obyektlərinin ozgəninkiləşdirilməsində həm xarici və yerli sahibkarların 
iştirakı üçün səmərəli mühiti qurmaqla, özəl investisiya qoyuluşlarının 
artmasına şərait yaradılmsı 
● beynəlxalq dəyər zəncirinə keçid, iqtisadiyyatın genişləndirilməsi 
imkanları 

● vergi səviyyəsinin yüksəlməsi 
● regiondakı geosiyasi gərginliyin yüksəlməsi 
● investisiyaların istehsal sektorlarından daha çox infrastruktur 

sahələrinə cəlb olunması 
● orta gəlir həddinə enmək və ya daha aşağı gəlirlilik qrupuna 
düşmək 

● təbii ehtiyatların tükənmə təhlükəsi, yeni artım sahələrinin 
zərərləri kompensasiya etmə səviyyəsinin minimum olması 

Cədvəl 1. SWOT təhlili 
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Mövcud artım yanaşması, son dövrlər müşahidə olunan dinamika, qlobal neft bazarında 
proqnozlar bu qənaəti yaradır ki, Azərbaycan Respubliksının milli iqtisadiyyatı baza ssenaridə 
qısa və ortamüddətli zamanda bir sıra çağırışlarla qarşılaşacağdır. BVF-nin 2016-cı il üzrə 
açıqlanmış məlumatlara əsasən, Azərbaycan iqtisadiyyatının neft qiymətlərinin aşağı düşməsi 
dövründə qarşılaşdığı məsələlər nəzərdə tutularaq, makroiqtisadi çərçivə üzrə baza ssenaridə 
proqnozlar təqdim olunmuşdur. 

NƏTICƏ 
Strateji yol xəritələrinin Azərbaycan Respublikasında iqtisadi inkişafa təsirini araşdırarkən 

aşağıdakı nəticələri qeyd edə bilərik: 
1.Milli iqtisadiyyat və onun əsas sektorları üçün FSİ inkişafının məqsədi iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələrində və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında rəqabət qabiliyyətinin artırılması, 
davamlı iqtisadi inkişafa əsaslanan əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasıdır və Azərbaycanda, 
azad rəqabət mühiti yaratmaq, resursların cəlb edilməsi, respublikanın dünya iqtisadiyyatındakı 
mövqeyinin möhkəmləndirilməsi və s. kimi belə vacib nailiyyətləri təmin etməkdir. 

2.Strateji yol xəritələri iqtisadi böyüməni artırmaq üçün bir növ "yol xəritəsi" olaraq inkişaf 
etdirilir və aralıq statistikaların müqayisəsini və fəaliyyətlərin düzəldilməsinə imkan yaradır. 

3.Strateji yol xəritələri biznes strategiyası ilə bazar və texnoloji həllər arasında birləşdirən 
əlaqə rolunu oynayır. 

4.İqtisadi inkişafdakı boşluqları strateji yol xəritələri ilə müəyyənləşdirmək: bu boşluqları 
vaxtında həll etməyə kömək edir və gələcək problemlərin qarşısını alır 

5.Dövlət idarəçiliyində strategiya və konsepsiyalara ölkənin institusional infrastrukturunun 
formalaşdırılması üçün qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmağa kömək edən mühüm rol verilir. 
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XÜLASƏ 
Müəssisənin sahib olduğu qısamüddətli aktivlərin bir hissəsini ehtiyatlar təşkil edir. İstehsal 

müəssisələrində ehtiyatlar həm istehsalın başlanğıcı olaraq xammal qismində həmdə istehsalın 
fəaliyyətinin nəticəsi olaraq hazır məhsul qismində çıxış edir. İstehsal ehtiyatlarının müəssisəyə 
daxil olması, istifadəsi, qalıqları, məsrəf normaları haqqında məlumatlar bu sahədə nəzarət işini 
düzgün təşkil etməyə ikan verir. Çox təəssüf ki, bir çox sənaye müəssisələrində yuxarıdakı 
məlumatları operativ şəkildə əldə etmək demək olar ki, mümkün deyil. Buna uçotun 
avtomatlaşdırılması yolu ilə nail olmaq olar. Bunun üçün müəssisədə mühasiblərin və digər 
müvafiq xidmət işçilərinin avtomatlaşdırılmış iş yerlərinin, vahid kompüter informasiya 
sisteminin məlumat bankı yaratmaq lazımdır. Material resursları ilə əlaqədar informasiyasını 
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məlumat bankına daxil etmək və onları istənilən vaxt displey vasitəsilə müşahidə etmək olar. Öl-
kəmizin iqtisadiyyatında material tutumlu sənaye daha geniş yer tutur. Bu səbəbdən istehsal 
müəssisələrində ehiyatlardan daha çox istifadə edilir və istehsal olunmuş hazır məhsulun maya 
dəyərində ehtiyatların payı əhəmiyyətli dərərəcədə olur. Buna bağlı olaraq ehtiyatların qiymət-
lərində baş verən dəyişmələrdə müəssisənin fəaliyyətinə ciddi təsir edir və maliyyə nəticələrində 
özünü göstərir.  

AÇAR SÖZLƏR: MÜƏSSİSƏ, İSTEHSAL, EHTİYAT 

 

GIRIŞ 
Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi müasir dünyada sənaye müəssisələrində material ehtiyat-

larının idarə edilməsi problemi onunla əlaqədardır ki, müəssisənin dövriyyə vəsaitinin müəyyən 
hissəsi ehtiyat halında dondurulmalıdır. Məlumdur ki, ehtiyatlar – müəssisələrin (firmaların) ən 
bahalı aktivlərindən biri olub, ümumi investisiyalaşdırılan kapitalın 40%-nə qədərini təşkil edir.  

Material ehtiyatlarının tərkibində hazır məhsul daha böyük həcmə malikdir, ona görə də 
məhsulun hazırlanması və realizə olunmasını təhlil etmək vacibliyi yaranır. Müəssisədə 
ehtiyatların dörd növü məlumdur: 1) cari materiallar və satın alınmış təşkiledicilər; 2) istehsal 
zadelləri; 3) istismar, təmir, əməliyyatlar üçün materiallar; 4) hazır məhsullar. 

Ehtiyatlarla əlaqədar firmaların qarşısında iki məsələ durur: o, bir tərəfdən saxlanılan ehtiyat 
səviyyəsini azaltmaq yolu ilə xərcləri azaltmağa cəhd göstərə bilər; digər tərəfdən, ehtiyatların 
çatışmaması nəticəsində tez-tez fasilələr baş verə bilər ki, bu da alıcıları narazı sala bilər. 
Beləliklə, firma (müəssisə) ehtiyatlara xərc çəkməklə alıcılara tələb olunan xidmət səviyyəsi 
xərcləri arasında balans yaratmalıdır. Tam aydındır ki, belə balansın yaradılması zamanı əsas amil 
(meyar) xərclərin minimum olmasıdır. 

İstehsal vasitələrindən maddi ehtiyatlar hər bir cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrindən səmərəli 
istifadə olunmasına təsir göstərən amillərdən biri olmaqla, bu cəmiyyətin iqtisadi və hərbi - strateji 
təhlükəsizliyinin bir hissəsidir. İstehsal prosesində tutduqları yerdən asılı olaraq maddi ehtiyatlar 
iki hissəyə ayrılır: a) istehsal sferasındakı maddi ehtiyatlar – istehsal ehtiyatları; b) tədavül 
sferasındakı maddi ehtiyatlar – əmtəə ehtiyatları. Ehtiyatlar firmanın idarə edilməsində çevikliyi 
artıran bir neçə vacib funksiyanı yerinə yetirirlər: 1) yığım funksiyası; 2) qiymətin dəyişməsindən 
və inflyasiyadan müdafiə funksiyası; 3) sifarişin həcmindən (miqdarından) asılı olan diskont 
vasitəsilə xərclərin idarə edilməsi funksiyası. 

TƏDQIQAT METODU 
İstehsal vasitələrindən maddi ehtiyatlari hər bir cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrindən səmərəli 

istifadə olunmasına təsir göstərən amillərdən biri olmaqla, bu cəmiyyətin iqtisadi və hərbi - strateji 
təhlükəsizliyinin bir hissəsidir. İstehsal prosesində tutduqları yerdən asılı olaraq maddi ehtiyatlar 
iki hissəyə ayrılır: a) istehsal sferasındakı maddi ehtiyatlar – istehsal ehtiyatları; b) tədavül 
sferasındakı maddi ehtiyatlar – əmtəə ehtiyatları  

İstehlakçının anbarında, hazırlıq sexində və habelə iş yerlərində olan və texnoloji prosesdə 
iştirak etməli olan bütün xammala, materiala (əsas və köməkçi), yarımfabrikatlara, yanacağa və s. 
istehsal ehtiyatları deyilir. Əmtəə ehtiyatlarının tərkibinə isə satış məqsədi ilə alınanan, anbarlarda 
saxlanılan, satış məntəqlərində olan və s. ehtiyatlar aiddir. 

İstehsalçıların səmərəli təchizat formalarını düzgün seçmələri hər bir iqtisadi regionda maddi 
ehtiyatın optimallaşdırılması tədbirlənrindədir. Anbar təchizat formasının üstünlük təşkil etməsi 
əmtəə ehtiyatlarının həcminə nisbətən artırır və istehsalçı müəssisələrdə toplanan maddi ehtiyat-
ların həcmini azaldır. Təzhizatın tranzit formasının üstünlüyü şəraitində əmtəə ehtiyatının təchizat 
təşkilatlarında toplanan hissəsi azalır, istehsal ehtiyatları isə artır. 

Maddi ehtiyatlar müxtəlif amillərin təsiri ilə yaranır. Məsələn, istehsal ehtiyatlarının 
yaranmasına və onun həcminə aşağıdakı amillər təsir göstərir : 

- ayrı-ayrı xammal və material növünə tələbatın həcmi; 
- istehlakçıda materialın istehlak edilməsinin birqərarlıq dərəcəsi; 
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- materialın istehsalçı müəssisə tərəfindən hazırlanması və buraxılmasının dövriliyi; 
- materialın tranzit və sifariş normalarının həcmi; 
- istehlakçının istehsalçıya təhkim edilməsinin sabitliyi və material göndərilməsinin 

dövriyliyi; 
- tranzit və anbar təchizatı formalarının nisbəti və anbar üsulu ilə təchizatın genişləndirilməsi 

imkanı; 
- istehlakçı müəssisə və ya tikinti obyektinin təchizat bazasından məsafəsi; 
- məhsul göndərənin etibarlılığı və onun intizamı gözləmə dərcəsi və s. 
Əmtəə ehtiyatlarının həcmi də həmin amillərdən asılıdr. Maddi ehtiyatların formalaşmasına 

və onların həcminə habelə məhsuldar qüvvələrin inkişafı və xüsusilə ixtisaslaşmanın dərinləşməsi 
ciddi təsir göstərir. Lakin bu təsir birtərəfli deyil, qarşılıqlıdır. Belə ki, istehsalın miqyası və 
müəssisələr arasındakı təsərrüfat əlaqələri genişləndikcə və mürəkkəbləşdikcə, istehsal 
ehtiyatlarının kütləsi mütləq mənada çoxalır, onların geniş təkrar istehsal üçün rolu və əhəmiyyəti 
daha da artır. 

Ehtiyatların həcmi mütləq, həm dəyər və həm də nisbi ölçülərdə göstərilə bilər. Ehtiyatın 
həcminin mütləq ölçüsü natural şəkildə ton, sentner, metr, ədəd, başqa sözlə materialın ölçülə 
biləcəyi fiziki vahidlərlə müəyyən edilir. Ehtiyatın həcminin mütləq ölçülərlə verilməsinin 
əhəmiyyəti ondadır ki, bundan anbar təsərrüfatının səmərəli təşkili (anbar meydançalarının 
hesablanması ilə), xüsusilə maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması işində istifadə olunur. 

Maddi ehtiyatın mütləq ölçüsü, hər şeydən əvvəl, bu və ya digər materila növünün gündəlik 
məsrəf normasından bilavasitə asılıdır. Materialın gündəlik məsrəf norması da istehsalın 
həcmindən, müəssisənin tipindən və s. bu kimi amillərdən asılı olaraq az və yaxud çox olabilər. 

2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı olan ehtiyyatlar hesabının məqsədi ehtiyat-
ların uçot qaydalarının müəyyən edilməsindən ibarətdir. Ehtiyatların uçotunda əsas məsələ, onlara 
çəkilən məsrəflərin aktiv kimi tanınmalı olan və gələcək dövrlərdə onların satışınadək aktiv kimi 
saxlanılan dəyərinin müəyyən edilməsidir. Bu Standart ehtiyatlara çəkilən məsrəflərin mümkün 
xalis satış dəyərinə qədər azaldılması hallarını müəyyənləşdirir. Hazırkı Standartda ehtiyatların 
ilkin dəyərinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə edilən hesablama üsullarına dair göstərişlər 
təqdim olunur. 

Ehtiyatların mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda , həmçinin maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatda əks etdirilməsi aşağıdakı kimi ola bilər:  

 

Satış  50 000 

Satışın maya dəyəri 21 000  

Hesabat dövrünün əvvəlinə olan ehtiyatlar 6 000  

Alışlar 25 000  

Cəmi ethiyyatlar 31 000  

Hesabat dövrünün sonuna olan ehtiyyatlar (10 000)  

Ümumi mənfəət  29 000 

Sair xərclər 19 000  

Mənfəət  10 000 

Cədvəl 1. Mənfəət və zərərlər haqqinda hesabat (azn) 
 

Cədvəl 1 və 2-dən gördüyümüz  kimi, ehtiyyatlar həm mənfəət və zərər haqqında hesabatı-
nın, həm də maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın tərkib hissəsidir. Mənfəət və zərər hesabatında 
ehtiyyatların əsas məqsədi satışın maya dəyərini hesablamaqdır, belə ki satışın maya dəyəri 
hesabat dövrünün əvvəlindəki ehtiyyatlar ilə alışların cəmindən hesabat dövrünün sonundakı 
ehtiyyatları çıxıb satışların maya dəyərini müəyyən edə bilirik. Satışın maya dəyəri isə ümumi 
mənfəəti, yəni gördüyümüz əsas fəaliyyət nəticəsində qazandığımız mənfəəti tapmaqda kömək 
edir. Bundan əlavə gördüyümüz kimi dövrün sonuna olan ehtiyyatlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatında qısamüddətli aktivlər içərisində öz yerini tutur və cəmi aktivlərimizin çəkisini arıtırır. 
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Uzunmüddətli aktivlər 5 000  

Qısamüddətli aktivlər 21 000  

 Ehtiyyatlar 10 000  

 Debitor borc  4 000  

Pul vəsaitləri 7 000  

Qısamüddətli öhdəliklər  3 000 

Kapital  13 000 

Bölüşdürülməmiş mənfəət  10 000 

Cədvəl 2. Maliyyə vəziyyəti haqqinda hesabat (azn) 
 

Xatırladaq ki, hər bir hesabat dövründə xalis gəliri müəyyən etmək üçün müvafiq xərclər 
həmin dövrün gəlirləri ilə uyğunlaşdırılmalıdır. Birincisi, bir müəssisə və ya şirkət, son inventarını 
düzgün qiymətləndirdiyinə əmin olmalıdır. Əgər sona çatan inventar həddən artıq 
qiymətləndirilibsə, satılan malların dəyəri azaldılır və nəticədə ümumi marjanın və xalis gəlirin 
həddindən artıq artırılması göstərilir. Ayrıca, sona çatan ehtiyatların həddindən artıq 
qiymətləndirilməsi aktivlərin və bölüşdürülməmiş mənfəətin həddən artıq artırılmasına səbəb 
olur. Beləliklə, son ehtiyatların hesablanmasında hər hansı bir dəyişiklik, xalis gəlirdə, aktivlərin 
dəyərində və bölüşdürülməmiş mənfəətdə ciddi dəyişiklərə səbəb ola bilir.  

İkincisi, bir şirkət cari ildə sona çatan dövr üçün ehtiyyatı səhv hesabladıqca, şirkət bu səhv 
məlumatı növbəti ilədək daşıyır. Bu səhv məlumat, cari ilin sona çatan inventar məbləği gələn il 
üçün başlanğıc inventar məbləği olduğundan baş verir. 

Üçüncüsü, bir dövrün sona çatan ehtiyyatlarında qiymətləndirmədə hər hansı bir səhv 
avtomatik olaraq sonrakı dövrdə əks istiqamətdə xalis gəlirə öz təsirini göstərir.  

NƏTICƏ 
İstehsal ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasının ən başlıca yollarından biri də geri 

qaytarılan tullantılardan istifadə olunmasının təşkilidir. Ancaq təcrübədə çox vaxt bu cür 
tullantılar uçotdan kənarda qalır. Tullantıların uçota alınmasının mükəmməl metodikası indiyə 
qədər işlənib hazırlanmamışdır. 

İstehsal ehtiyatlarının uçotunun düzgün aparılması anbar təsərrüfatının vəziyyətindən və 
orada ilkin sənədlərin tələb olunan qaydada aparılmasından bilavasitə asılıdır. Bu barədə çoxlu 
təlimat və göstəricilərin olmasına baxmayaraq, anbar təsərrüfatı və uçotu təminedici səviyyədə 
aparılmır. Qiymətlərin qeyri-sabit olduğu indiki şəraitdə yaxşı olardı ki, anbarlardakı mal-material 
qiymətləri vaxtaşırı inflyasiyanı nəzərə alaraq yenidən qiymətləndirilsin. 

Uçotun beynəlxalq standartlara uyğun olaraq qiymət stabilliyini saxlamaq məqsədilə mal-
material ehtiyatlarını ya onların satınalma, ya da bazar dəyəri ilə qiymətləndirmək məqsədəuyğun 
sayılır. Bu zaman həmin iki qiymətdən daha aşağı olanı seçilməlidir. Mal-material ehtiyatlarının 
qiyməti artdıqca artıq satın alınan ehtiyatlar köhnə dəyəri (satın alma dəyəri) ilə əks etdirilir. 
Qiymətin artması ilə əlaqədar əmələ gələn mənfəət mal-material dəyərləri bazarda satılanadək 
uçotda əks etddirilməməlidir 

Xarici ölkələrin uçot praktikasında mal-material ehtyatlarının qiymətləndirilməsinin LİFO, 
FİFO və orta dəyər metodları geniş yayılmışdır. Malmaterial ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 
metodu seçilən zaman başlıca problem ondan ibarətdir ki, ehtiyatların qiymətləndirilməsi 
metodunu müəssisə əvvəlcədən seçir, nəticə isə balansda və mənfəət və zərərlər haqda hesabatda 
əks etdirilir. Ciddi səbəblər olduqda, müəssisə istifadə etdiyi metodu dəyişə bilər. Həmin səbəblər 
hökmən müəssisənin illik hesabatlarında göstərilməlidir. 
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XÜLASƏ 
 Məqalədə neft gəlirlərindən səmərəli istifadənin yolları və qeyri-neft sektorunun inkişaf 

perspektivləri göstərilmişdir. Ümumilikdə qısa və uzun müddətdə neft gəlirlərindən asıllığın 
azaldılması yolları da şərh olunmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə də 
yeni yanaşmalar və dünyada bu sahədə uğurlu model hesab edilən Norveç modeli təhlil 
olunmuşdur. İqtisadiyyat sahəsinin diversifikasiyası və qloballaşması zamanı makroiqtisadi 
siyasətin başqa komponentlərinin, həmçinin fiskal siyasət və büdcənin vergisiz gəlirlərinin 
koordinasiyası üçün yaranan tələbat özünü daha çox biruzə verir. Sözügedən bu siyasətlər 
arasında koordinasiyanın faydası iqtisadi idarəetmənin istənilən səviyyəsində də qəbul 
olunur.Milli iqtisadiyyatın müasir tərəqqi dövrü inteqrasiya və qloballaşmanın tədricən 
güclənməsi, maliyyə vasitəçiliyinin tərəqqisinin sürətlənməsi, neft və fiskal ekspansiya şəklində 
olan faktorların aktivləşməsi ilə səciyyələnir. Zaman keçdikcə özünü daha çox biruzə verməklə 
olan fiskal ekspansiya iqtisadiyyat sahəsinin ümumi mənzərəsini tamamilə dəyişməkdədir. Neft 
gəlirləri ilə dövlət xərclərinin intensiv olaraq artırılması iqtisadiyyat sahəsində zamanla yaranmış 
sosial-iqtisadi problemlərin həll edilməsinə zəmin yaradır və iqtisadiyyat sahəsinin növbəti 
tərəqqisi üçün şərait yaradır. 

AÇAR SÖZLƏR: SİYASƏT, NEFT GƏLİRLƏRİ, NƏZARƏT  

GIRIŞ 
Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar nəticəsində son illər ölkədə 

makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi əldə edilmiş, iqtisadiyyatda struktur dəyişiklikləri dərinləşmiş, 
sahibkarlığın inkişafı üçün münbit şərait yaranmışdır. Bütün istiqamətlərdə ardıcıl aparılan işlər 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına, o cümlədən əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına güclü təkan 
vermişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının bu dinamik artımıı müstəvisində fiskal rıcaqdan istifadə 
səviyyəsinin artımı da baş verib və neft gəlirlərinin müəyyən hissəsinin dövlət infrastruktur 
layihələrinə yönəldilməsi iqtisadi artıma, məşğulluğun yüksəlməsinə, əhali gəlirlərin artımına çox 
pozitiv təsir göstərib. Eyni zamanda qeyd etmək gərəkdir ki, son dövrlərdə neft qiymətlərinin 
ucuzlaşması və hasılatın pik etapının sona çatması fiskal siyasətdə zəruri təshihləri şərtləndirib.  

TƏDQIQAT METODU 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 dekabr tarixli fərmanına əsasən “Büdcə 

qaydasına uyğun icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddinin hesablanması Qaydası”na əsasən neft 
və qaz gəlirlərindən daxilolmalar zirvə səviyyəsinə çatdıqda onların 25 faizdən az olmayan hissəsi 
yığıma yönəldilir. İcmal büdcə xərclərinin yuxarı həddi icmal büdcənin xərclənə bilən neft 
gəlirləri, icmal büdcənin qeyri-neft gəlirləri və icmal büdcəyə digər daxilolmalar əsasında 
aşağıdakı düsturla hesablanır: 

Düstur 1: İX = İGxn+ İGqnd burada: İX – icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddi; İGxn – 
xərclənə bilən neft gəlirləri; İGqnd – icmal büdcənin qeyri-neft gəlirləri və digər daxilolmalardır. 

Xərclənə bilən neft gəlirləri, növbəti büdcə ilinin əvvəlinə bu Qaydanın 3.3-cü bəndində 
nəzərdə tutulan xalis maliyyə aktivlərinin 30 faizindən çox olmamaqla aşağıdakı düsturla 
hesablanır: 

Düstur 2: İGxn(XMA) = XMA * 30% burada: İGxn(XMA) – xalis maliyyə aktivləri əsasında 
müəyyən edilən xərclənə bilən neft gəlirləri; XMA – xalis maliyyə aktivləridir. 
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Düstur 3: Xalis maliyyə aktivləri əsasında müəyyən edilən xərclənə bilən neft gəlirləri 
(İGxn(XMA)) proqnozlaşdırılan neft gəlirlərindən çox olduqda İGxn = Gpn + (İGxn(XMA)-Gpn)*20% 

Düstur 4: Xalis maliyyə aktivləri əsasında müəyyən edilən xərclənə bilən neft gəlirləri 
(İGxn(XMA)) proqnozlaşdırılan neft gəlirlərindən az olduqda İGxn = İGxn(XMA) + ( Gpn-
İGxn(XMA) *20% .Burada: Gpn – icmal büdcənin proqnozlaşdırılan neft gəlirləridir. 

Büdcənin sabitliyini və dövlət maliyyə sisteminin uzunmüddətli dayanıqlığını təmin etmək 
məqsədilə icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddi büdcə qaydasına uyğun olaraq müəyyən edilir. 
Buna uyğun olaraq 2020-ci il dövlət büdcəsinin layihəsi üzrə makro-fiskal çərçivə müəyyən edil-
məsi prosesində, ilk növbədə ölkənin xalis maliyyə aktivləri, daha sonra proqnozlaşdırılan qeyri-
neft gəlirləri də nəzərə alınmaqla icmal büdcə xərclərinin, xərclənə bilən neft gəlirlərinin, o cüm-
lədən Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) transfertin yuxarı hədləri müəyyən edilib. 

 
İllər Neft sənaye- 

sində 

əsas fondlar 
(mlrd. man. ) 

(X1) 

Ölkə üzrə 
İnflyasiya 

səviyyəsi, %- lə 
(X2) 

Neft sənaye- sinə 
qoyulan BXİ 

(mlrd. ABŞ 
dolları) (X3) 

Neft səna- 
yesinə qoyulan 

kimulyativ BXİ 
(mlrd.ABŞ 
dolları) (X4) 

Cəmi Xarici in- 
vestisiyalar (mlrd. 

ABŞ dollar) 
(X5) 

İxrac,  
mlrd.  

man 

İdxal, 
mlrd. man 

Neft gəlirləri 
(mlrd. 

manat) mln. 
ma- nat (Y) 

2003 9,118 1,8 0,5461 3,3185 0,9270 1,9 1,81 1,623 

2004 9,989 1,5 0,8205 4,139 1,0918 2,21 1,98 1,841 

2005 10,296 2,8 1,9663 6,1053 2,2349 2,29 3,03 1,995 

2006 11,295 2,2 2,9724 9,0777 3,3710 3,0 4,68 2,336 

2007 12,189 6,7 4,0881 13,1658 4,5755 4,16 6,2 2,945 

2008 13,098 9,7 3,7999 16,9657 4,8932 7,88 6,62 5,370 

2009 15,652 8,4 3,4223 20,3880 5,0528 12,47 7,27 10,537 

2010 22,466 16,6 4,0033 24,3913 6,6743 19,32 8,09 16,364 

2011 24,154 20,8 3,3507 27,7420 6,8474 26,4 9,42 22,149 

2012 25,764 1,6 2,4127 30,1547 5,4686 18,38 8,23 15,981 

2013 27,848 5,7 2,9553 33,1100 8,2474 23,06 8,78 20,199 

2014 30,626 7,9 3,4078 36,5178 8,6739 29,39 12,54 26,055 

2015 34,171 1,0 4,2878 40,8056 10,3140 29,0 13,84 24,747 

2016 38,527 2,4 4,9352 45,7408 10,5409 28,17 15,28 23,658 

2017 44,420 1,4 6,7307 52,4715 11,6977 25,54 15,47 21,324 

2018 51,743 4,0 6,6227 59,0942 10,7191 20,06 18,93 14,723 

2019 61,349 12,4 5,6174 64,7116 10,1611 28,1 26,37 16,726 

Cədvəl 1. Neft gəlirlərinə təsir edən əsas amillərin dinamikası 
 

2003-2019-cu illərin statistik məlumatlarına baxsaq görə bilərik ki, bu illərdə kommulyativ 
beynəlxalq xarici investisiyalar (BXİ) artsa da, neft gəlirlərinin dəyişməsinə uyğun olaraq BXİ-
lar, xarici investisiyalar, istifadədə olan əsas fondların dəyəri, əsas kapitala yönəldilmiş 
investisiyalar, xarici ticarət dövriyyəsi, ölkə üzrə inflyasiyanın səviyyəsinin dəyişməsi neft 
gəlirlərinə birbaşa təsir etmişdir. Bu bölümdə neft gəlirlərinin hansı faktorların təsiri altında 
dəyişmə dərəcəsini aşkar etmək üçün iqtisadi-riyazi modellərdən istifadə olunması çox böyük 
önəm kəsb edir. Bu məqsədlə aşağıdakı cədvəl məlumatlarından istifadə edək. 

Cədvəlin məlumatlarına əsasən 2003- 2019-cu illər üzrə Azərbaycan Respublikasında neft 
gəlirlərinə təsir edən faktorlar arasındakı asılılığı reqressiya təhlilinin aparılması üçün hazır riyazi 
proqram paketlərindən EViews, MatLab, MS Excel, MathCad və s. istifadə etmək olar . Bu 
məqsədlə Eviews proqram paketindən istifadə edərək cədvəl 1-in məlumatlarına əsasən aşağıdakı 
cədvəldəki nəticəni alarıq. 

Eviews tətbiqi proqram paketinə əsasən alınmış nəticəyə əsasən reqressiya tənliyi aşağıdakı 
kimi olacaqdır: 

 

 (1) modelinə daxil olan sərbəst dəyişənlərlə asılı dəyişən arasındakı korrelyasiya asılılığını 
təhlil edərək, zəif korrelyasiya asılılığı olan göstəriciləri tədqiqat obyektindən çıxarmaqla yeni 
reqresiya tənliyini quraq. Bu məqsədlə cədvəl 1-in məlumatlarına görə MS Excel tətbiqi proqram 

Y = -0.521333813234*X7 + 1.04648882254*X6 - 0.102854119391*X5 + 0.0193918890802*X4 + 

0.53004449736*X3 - 0.109920981729*X2 - 0.0161324958878*X1 + 0.593990137792 
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paketində korrelyasiya matrisininə əsasən Y və X2 dəyişənləri arasında zəif korrelyasiya əlaqəsi 
olduğundan X2 dəyişəni tədqiqat obyektindən çıxarılacaqdır. Nəticədə reqressiya tənliyini 
aşağıdakı kimi göstərmək olar. 

 

Çoxluq korrelyasiya əmsalının R=0.9966 olması neftdən əldə edilən ümumi gəliri ifadə edən 
Y asılı dəyişəni ilə modelə daxil olan amilləri ifadə edən sərbəst dəyişənlər arasında əlaqənin 

olduqca yüksək olmasını göstərir. Determinasiya əmsalının R2=0.998 olması o deməkdir ki, 
müvafiq reqressiya tənliyi 99,8% dispersiya nəticə göstəriciləri ilə, 1,2%-i isə digər amillərin təsiri 
ilə izah edilir. Determinasiya əmsalının yüksək olması reqresiya tənliyinin ilkin verilənləri daha 
yaxşı ifadə etməsi və nəticə amilinin daha çox hissəsinin (99,8%) modelə daxil olan amillər 
hesabına izah edilməsi ilə əlaqədar olduğunu göstərir. 

NƏTICƏ 
Son dövrlərdə neft qiymətlərinin dünya bazarında dəyişməsi təbii olaraq dövlət büdcəsində 

gəlirlərin azalmasına səbəb olmuşdur. Bu da öz növbəsində bəzi xərclərin təmin olunmamasına 
gətirib çıxarmışdır. Bununla əlaqədar olaraq dayanıqlı fiskal siyasətin işlənib hazırlanması neft 
gəlirlərindən ölkə iqtisadiyyatının asıllığının azaldılması əsas iqtisadi prioritetlərdən hesab olunur.  

Eviews tətbiqi proqram paketinə əsasən Y = 4.30298344386*X5 + 0.255394318911*X4 - 
4.72687577405*X3 - 0.353145280923*X1 + 2544.94286006 reqressiya tənliyi Azərbaycan 
Respublikasında neftdən əldə edilən gəlirin dəyişməsinin 96,6%-nin ona təsir edən faktorlar 
hesabına baş verməsi ilə izah olunur. Göstərilən modelə əsasən aşkarlanmışdır ki, neftdən əldə 
olunan gəlirin yüksəlməsi Neft sənayesinə qoyulan kimulyativ BXİ və ümumi xarici 
investisiyaların həcmindən daha çox asılıdır. Buna görə də iqtisadi siyasət bu sektora qoyulan 
investisiyaların məbləğinin artırılmasına istiqamətləndirilməlidir. Nəticədə neftdən əldə olunan 
gəlirin artmasına görə iqtisadiyyatın başqa sahələri də inkişaf edərək ölkənin ərzaq və enerji 
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və dinamik inkişafının daha da güclənməsinə səbəb olar. 
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI 
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ 2016-CI IL 6 DEKABR TARIXLI 1138 NÖMRƏLI FƏRMANI ILƏ 
TƏSDIQ EDILMIŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MILLI IQTISADIYYAT PERSPEKTIVI ÜZRƏ STRATEJI YOL 
XƏRITƏSI”. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 411 nömrəli Fərmanı ilə “Büdcə qaydasına uyğun icmal büdcə xərclərinin yuxarı 
həddinin hesablanması Qaydası”.  
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development.,2018: 35-41 
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Y = -0.5213*X7 + 1.0465*X6 - 0.1029*X5 + 0.0194*X4 + 0.530*X3 - 0.0161*X1 + 0.594 (2) 
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ABSTRACT 
In the article the author presents the main parameters for the development of agriculture in 

Holland; Great attention is paid to the structure of agribusiness, the directions of its development; 
The export-import relations of the Netherlands with other countries are analyzed. The author 
substantiates the conclusion that Holland is the center of European agriculture and food industry, 
and the practice of forming an agrarian policy can become an example for many countries of the 
world. In this article we have dived into deep comparison between Azerbaijan and Netherlands to 
compare the differences even the good and bad sides of the countries in agricultural sector, as we 
known that this sector made countries like Netherlands to grow very fast, even if that will going to 
improve very good like Netherlands this sector is going to be very beneficial even satisfactory 
sector for the developing countries. Since 2011, the development of the agricultural sector and the 
provision of foodsecurity in the Netherlands has become one of the priority areasstate regulation. 
Now Dutch agri-foodthe sector is a source of healthy and safe food. Despite the deliciouscakes 
and pancakes, the Dutch mainly eat dairy products, meat andvegetables that are good for health. . 

Relevance of research:Nitherlands agriculture. 
Purpose of the research:Nitherlands and developing countries to study agriculture. 
Practical significance: To refine knowledge related to agriculture.  
Conclusion: agricultural statistics for all periods.  
Keywords: Netherlands-1, Azerbaijan-2, Agriculture-3, Improve-4.. 

 

INTRODUCTION 
Relevance of research:Agriculture - is the production of products of plant and animal origin, 

improving their quality and efficiency, protection, development, evaluation and sale of these 
products in appropriate conditions. It is all the activities of care, feeding, cultivation, protection 
and mechanization of all kinds of plant and animal products that can be human food and have 
economic value. This field of science requires special skills and clarity in addition to scientific 
information. It is a field of applied science, the purpose of which is to acquire economic values for 
the benefit of the people. Agriculture consists of two main branches of production. These are 
Plant Production and Animal Production. The only difference between these two basic branches 
of agricultural production and even their definitions was that the material they used was plant 
material in one and animal material in the other. 

Acceptance of animal production outside of agriculture is contrary to today's realities and 
outdated, and is valid only in backward or developing societies. Because these two basic branches 
of production are two branches of production that need each other, complement and support each 
other. 

Purpose of the research:The shares of the Netherlands in the national economy has already 
decreased steadily, agriculture and its partner sectors are still very important. It is therefore not 
going without a reason that the Innovation Platform, met and chaired by Prime Minister 
Balkenende, showed flowers and food as the first main area of the Dutch economy (Ministry of 
LNV, 2005). Dutch agriculture has already been dependent on foreign countries for import of raw 
materials and for export of agricultural products and commodities. For the such kind of the 
agricultural sector is rapidly influenced by the global economy.  
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Practical significance:In the conclusion part of the article we have tried to make good 
comparison of the two countries regarding to the topic, because we have tried to make good 
recommendation available sources for more other developing countries. To take some reasonable 
examples from the Netherlands and to realize them in Azerbaijan. Azerbaijan is also open to the 
most of the perspectives. We conclude the topic with comparing two countries, then going to give 
some certain examples which can be exactly solution of the problem about agricultural sector in 
Azerbaijan, for further information we discussed what make and which advantages make 
Netherlands to grow very fast to not to get subordinated by other countries. 

The structure of the research: İntroduction, methodology, 4 paragraph, conclusion, 
references and 6 page. 

EXPERIMENTAL SECTION (Methodology) 
In aexperimental side we have done soo many experiences which are made by the other 

sectors to maintain that this sector are developing very fast like in most of the countries which are 
like Netherlands. For more information the exploration and even the other processes made to look 
through other books which are truly related with the Agricultural sector. Netherlands’s currently 
making too many technological processes which are firstly invented at the universities of the Net-
herlands and European Universities. Even we could say that during the investigation processes we 
have found that, this sector is developing very fast and even found this sector use some AI and dro-
nes, new bio-technology to overcome some struggles in the sector which they have encountered.  

Azerbaijan agriculture sector is very very low and uncomparable with Netherlands because 
we thought that this sector can grow very fast with some technology but during the investigation 
process we found that this is not real, and we experienced that like most of the sectors we need 
some times and investigations to make for us best purefucation and cure for this sector. The 
informations have relied on the government of the Nitherland.  

Share of innovation companies in agribusiness are slightly higher - almost 51% (14% of all 
companies agricultural-related are innovative in technological and non-technological sense, 27% - 
only technologically innovative, 10% exclusively innovative in non-technological areas). 
Agriculture in the Netherlands is a highly intensive and significant sector of the economy, 
although in 2005 it employed only about 1.0% of the country's population and produced no more 
than 1.6% of GDP. In 2005, agricultural exports exceeded 17 billion euros (more than 6% of the 
country's commodity exports), about 80% of exports are consumed by EU countries (Germany - 
25%, Great Britain - 12%). The structure of agricultural exports is dominated by vegetables and 
flowers (12 billion euros) and dairy products (5 billion euros). Land Agricultural lands occupy 
about 65% of the country. About 27% of agricultural land is occupied by arable land, 32% - by 
pastures and 9% is covered by forests. The share of pastures is continuously falling, from 1995 to 
2005, these lands decreased by 8.2%, which is mainly due to the expansion of housing 
construction.  

Table 1. Development in dairy farming in the Netherlands (1960–2000) 

Period Land/farm (ha) Yield/cow (kg) Cows/farm New Technological input 

1961-1965 14 4.120 18 Wide-scale introduction of milking machines 
Artificial insemination 

1966-1970 16 4.350 22 Higher fertilizer use on grassland 
Specialisation in dairy 

1971-1975 20 4.875 34 Milk cooling tank 
From hay to grass-silage 

Loose housing system with cubicles 

1976-1980 22 5.340 48 Maize feeding 
Higher concentrate feeding 

1981-1985 25 5.700 54 Cow identification for individual feeding 
Wide-scale use USA Holstein-Friesian blood 

1986-1990 29 6.575 49 Embryo transplantation 

1991-1995 31 6.975 51 Enviromental protection 

1996-2000 35 7.525 55 Introduction milking robot 

Source: van Horne and Prins, 2002, p. 9 

Paragraph I. Development in dairy farming in the Netherlands (1960–2000) 
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During the period of the 1930s and 2000, the Netherlands’s population doubled, but milk 
production almost has tripled. These developments should be seen against the background of 
changes in the economic environment, institutions and market conditions. Van Horne and Prins 
(2002) show that especially technological change has led to a spectacular increase in the total 
production of milk . To summarise Table 1, the period 1960–1980 can be characterised by a fast 
growing production of milk per farm. This was accompanied by a strong growth in labour 
productivity. These developments were largely due to a number of changes in production 
technology, which were stimulated by the agricultural policy of the Dutch government and 
afterwards by the agricultural policies of the European Community. As a result, during the 1970s 
milk production in the European Community increased very quickly.  

 
Table 2. Agricultural holdings by the five major types (1985–2008) 

 1985 1990 1995 2000 2000 2008 

Grassland 

base livestock 

63,381 58,326 54,613 47,075 41,098 38,883 

Horticulture 18,907 17,975 15,889 13,281 10,239 8,542 

Arable crops 17,560 16,265 14,663 13,749 12,358 11,175 

Pigs and 

poultry 

12,756 11,807 10,414 8,382 6,083 5,545 

Mixed 17,542 14,778 11,873 9,850 7,532 6,679 

Source: LEI Statistics (see www.lei.wur.nl/UK/statistics/) 

Paragraph II. Agricultural holdings by the five major types (1985–2008) and (2018-2010). 

 
The Netherlands is by many accounts quite a small country. According to government sources, 

in 2017 the Netherlands exported almost $92 billion worth of agricultural production, second only to 
the USA. This means that they export too many food than any other European country, including 
much larger neighbours like Germany, France and Italy. As a result, while the number of cows on 
dairy farms in Nitherland has declined over the years, the volume of milk produced has increased. 
Producing milk at such an unnaturally elevated rate is physically exhausting for cows, comparable 
in terms of metabolic effort to a human running 1.5 marathons every day. In order to produce a 
single litre of milk, a cow’s body must pump half a tonne of blood through her udder. 

Table 3. Annual average Dutch quotations 

 Fresh butter Milk powder Feed( in bulk) Whey powder 

2017 295.35 234.56 132.13 64.94 

2018 325.83 225.48 164.35 64.42 

2019 521.48 285.25 164.52 78.40 

268.54 268.54 132.13 69.65 

Source: LEI Statistics (see https://www.zuivenl.org/) 

According to a review in Governmental reports to the press, this has led to some of the most 
effective farming methods in the world: 

 Usage of water for many crops using Dutch methods is 80% lower. 
 Chemical usage pesticides in their large greenhouses has been almost eliminated. 
 During the 2003 – 2014, new kinds of productions technologies have resulted in: 
o 28% high increase in vegetable yields 
o 6% less reduction in energy used 
o 29% high reduction in fertilizer required 
One way that the Dutch have been able to drive up efficiencies of production is through their 

network of huge industrial greenhouses, some covering 175 acres or more. 

Paragraph III. One of the alternative method to get rid of large amount expenses: 
Also, naturally, with demand for meat comes the constantly need to feed your livestock. 

NitherlandcompanyNijsen/Granico, based in Veulen, cancel the idea that there is not enough food 
in the world to feed their livestock. they produce about 90,000 tons of animal feed a year entirely 
from discarded foodstuffs. Dutch Farmers have already solved feeding cattle long-term, it would 
be easier to count the number of things the Dutch can’t innovate. 
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Paragraph IV. The floating farm in Rotterdam 
The floating dairy farms have been opened in Rotterdam, Netherlands, showing how food 

production can become less vulnerable to climate change. Floating Farm was envisioned and 
initiated by Peter and Minke van Wingerden of Beladon, a company that specialises in waterborne 
architecture, and designed by architecture studio Goldsmith. The project is designed for a future 
where rising sea levels mean that farmland is increasingly out of action due to flooding. It aims to 
show a new way of bringing farming back into the city, with minimal impact on resources and the 
environment. 

CONCLUSION 
Agricultural research is one of the driving forces development of the agricultural sector in the 

Netherlands because of how knowledge is transferred to practitioners, farmers and other 
agricultural entrepreneurs, including processors and traders, depend production and sales 
efficiency.In addition, agricultural research results are applied to develop public policies related to 
sustainable development agriculture, natural resource management and international trade, 
closeties between entrepreneurs, researchers, knowledge consultants, politicians and partners in 
agricultural production and marketing.Benefits and opportunities of Dutch agri-food sectors are 
creating value added through more efficient use of raw materials or the development of innovative 
food systems. One example is the use of industrial waste. Sugar beets as a support material in 
hockey sticks. In addition, the Netherlands is actively developing public-private partnership 
mechanisms with the involvement of research organizations.  
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ÖZET 
Modern dünyamızda, kümelenmeler ekonomik kalkınmayı ve rekabet gücünü artırmak için 

bir politika aracı olarak giderek daha popüler hale geliyor. Kümelenmeler, değer zincirinin 
aşamalarını kapsayarak kümelenmelerin taraflarının üretkenliğini ve rekabet gücünü artırır, ayrıca 
olarak, kümelenme katılımcılarının verimlilik ve inovasyon potansiyellerine katkıda bulunarak, 
kümeyi genişleten yeni iş oluşumunu da teşvik eder.Bu konuyla iligili yapılan bütün 
araştırmalarda kümelenme modelinin değer zinciri teorisine olumlu etki ve katkıları ülke 
ekonomisinin ayrı-ayrı sektörlerinin ve sonuçta, tüm ülke ekonomisinin gelişmesinde çok önemli 
etkilerinin olduğunu ortaya çıkarmışlar.Bu konunu araştırmakda temel amacım, kümelenmeler ile 
değer zinciri teorisi arasındaki temel ilişkini analiz etmek ve küme yaklaşımının değer 
zenciriningüçlendirilmesinde nasıl bir formada etkili olduğunu ortaya koymaktır.  

Anahtar kelimeler:AR-GE, Finans, CPP 
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GIRIŞ 
Değer zincirleri yerel ekonomik kalkınma seçeneklerini anlamak için çok önemlidir, çünkü 

yerel düzeyde ürünlerini bulundukları yerin dışında satan tüm firmalar değer zincirlerine dahil 
olurlar. Değer zincirleri, hammadde, girdi tedarikçileri, finans, işleme veya üretime, lojistik, satış 
sonrası hizmetler ve geri dönüşüm de dahil olmak üzere toptan ve perakende satışa kadar tüm 
faaliyetlerden oluşur. Aşağıdaki grafikden de gördüğümüz gibi, tarım sektöründeki basit bir değer 
zinciri buna benzer. Aşağıdan yukarıya baktığımızda, çiftçilerin tedarikçilerinin çeşitli girdilerini 
nasıl kullandıklarını, finans ve araştırma ve geliştirmeden yararlanarak, ürünleri büyütmek ve 
daha sonra ürünlerini işlemcilere veya üreticilere satmak için ihtiyaç duyduklarını görebiliriz. 
Soldaki ok, malların ve ürünlerin akışını göstermektedir.Ve sağdaki diğer ok, tüketici tercihlerinin 
ve siparişlerinin ters akışını gösterir. 

 
Değer zincirinin temel fikri, farklı şirketlerin büyüme, üretim ve perakende satışın farklı 

aşamalarında yer almasıdır. Bunun iyi bir örneği tekstil ve hazır giyim endüstrisidir. Bu endüstri 
de yukarıdaki grafikteki gibi aynı fikri içermektedir ve fabrikalarda üretilen çiftliklerde yetiştirilen 
pamuk gibi liflerle başlar. Bu lifler iplik haline getirilir ve daha sonra kumaşlara dokunur.Bir 
sonraki adım, giysilerin renklendirilmesi ve markaların ve perakendecilerin özelliklerine göre 
yapılmasıdır.Bu adımlar genellikle farklı ülkelerdeki farklı şirketler tarafından gerçekleştirilir. Bu 
değer zincirlerindeki en güçlü şirketler üreticiler değil, markaların sahibi ve / veya 
perakendecilikle ilgilenen şirketlerdir. Lacoste, Levi’s, Puma, Tommy Hilfiger ve bu gibi diğer 
büyük şirketler, genellikle marka isimleri altında satılan giysileri üretmezler. İplik ve giysilerin 
marka adıyla gerçek üretimi, dünyadaki bağımsız çiftçiler ve fabrikalar tarafından üretilmektedir. 
Bu, giysiler ve ayakkabılar gibi ürünler, çikolata, çay ve kahve gibi tarım ürünleri ve ayrıca cep 
telefonları gibi daha karmaşık ürünler için de geçerlidir. Wal-Mart veya Tesco gibi büyük 
perakendeciler, girdileri, aracıları veya son ürünleri üreten firmalara resmen sahip olmasalar bile, 
yönettikleri alıcı odaklı değer zincirlerinde dünya çapında mağazalarda sattıkları ürünlere göre 
lider şirketler olarak adlandırılıyorlar. Bu aynı zamanda yerel ekonomik kalkınma için de 
geçerlidir. Ürünlerini bulundukları yerin dışındaki alıcılara satan yerel firmalar genellikle 
bölgesel, ulusal veya küresel değer zincirlerinin bir parçasıdır. Global değer zinciri analizi 
herhangi bir endüstrinin üç özelliğini vurgular: 1. Katma değerli faaliyetler zincirindeki görevler 
veya aşamalar arasındaki bağlantıların coğrafyası ve karakteri; 2. Gücün firmalar ve zincirdeki 
diğer aktörler arasında nasıl dağıtıldığı ve uygulandığı; 3. İş ilişkilerinin ve endüstriyel konumun 
yapılandırılmasında kurumların oynadığı rol. 
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Belirli bir coğrafi alanda, hammadde ve bileşen tedarikçilerinin yanı sıra üreticiler ve hizmet 
sağlayıcıları, üstün doğal, endüstriyel ve kurumsal kaynakların verimli operasyonları desteklediği 
bölgelerde faaliyet göstermeye başlar (Krugman 1991).Firmalar daha sonra belirli bir üretimde 
uzmanlaşırlar ve zaman içinde faaliyetlerini yoğunlaştırırlar.Ortaklaşa sektöre özgü bilgi ve 
teknoloji geliştirmekte ve alışverişinde bulunmakta ve benzer tedarik ve pazarlama kanallarını 
kullanmaktadırlar.Ticari işlemlerde ve bilgi alışverişinde verimlilik, küme üyelerinin 
üretkenliklerini artırırken sosyal ağ süreçleri en son bilgilere erişimi artırır (Sorenson 
2003).Kümenin parçası olmayan diğer aracılar genellikle daha yüksek performans gösteren küme 
üyelerine karşı rekabet edemezler ve bu nedenle küme üyeleri kümenin itibarından ve piyasa 
gücünden yararlanır.Kümelenme örnekleri Kaliforniya Silikon Vadisi'ndeki yüksek teknoloji 
endüstrisinden İsviçre'de üst düzey saat üretimine ve Hindistan'da pirinç öğütmeye ve 
Nikaragua'da karides yetiştiriciliğine kadar uzanmaktadır.Bu çalışmalar, kümelenme oluşumunun 
dinamikleri ve kümelerin üretkenlik, yenilik ve gelişme için faydalarına ışık tutmuştur.Endüstriyel 
kümelerin oluşturulması ve daha fazla geliştirilmesinin geliştirme sürecine getirdiği avantajlar 
arasında şunlar bulunmaktadır: 1. Küme gelişimi, yerel olarak üretilen birincil ürünlerin 
endüstriyel dönüşümünü teşvik eder ve böylece katma değerin daha yüksek bir payının 
üretilmesini sağlar. 2. Küme gelişimi, belirli bölgelerin yerel ekonomik kalkınmasını teşvik eder. 
3. Kümelenme gelişimi uluslararası bağlamda daha yüksek verimlilik ve artan rekabet gücüne ve 
dolayısıyla yurtdışı pazarlara girme fırsatlarına yol açar. 4. Küme gelişimi endüstrilerin küresel 
pazarlarda rekabetle yüzleşmesini sağlar.  

Küme gelişimini ve yükseltmeyi teşvik etmesi beklenen önlemler genellikle küme üyeleri 
arasındaki işbirliğini ve sinerjileri artırmaya çalışır - bunlar arasında kredi hatlarının 
oluşturulması, Ar-Ge'nin sübvanse edilmesi, teknolojik kapasitelerin güçlendirilmesi, bilginin 
yayılması, küme üyeleri arasında güven oluşturulması, tedarikçilerle sözleşme yapma desteği, 
büyük pazarlara erişmek için tüccarlarla bağlantı kurma vb.  

Çeşitli akademik disiplinlerden akademisyenler, firmaların rekabet edebilmelerini sağlayan 
temel düzenleme ilkeleri olarak değer zincirlerinin ve bölgesel kümelerin yükselişini 
sürdürmektedir. Kümelenme firmalarının, sadece bölgesel ilişkilerden ziyade, ulusal ve küresel 
değer zincirlerine giderek daha fazla dahil edildiği görülmektedir (Humphrey ve Schmitz, 2002). 

Değer zinciri yaklaşımı, geniş bir pazar sistemini ve girdi tedarikçilerinden nihai pazar 
alıcılarına ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini göz önünde bulundurur.Kümelenme yaklaşımı aynı 
zamanda bir endüstri değer zincirini de dikkate alır ve birbirine bağlı şirketlerin coğrafi 
konsantrasyonlarına ve özellikle, değer zincirinin farklı segmentlerindeki firmalar da dahil olmak 
üzere bu işletmeler arasındaki sinerjilere odaklanır.Bu coğrafi odaklamanın bir sonucu olarak, 
kümelenme yaklaşımı her zaman tüm değer zincirine değil, belirli konumlardaki çekirdek ve 
destekleyici şirketlere odaklanmaktadır (örneğin, Silikon Vadisi'ndeki yazılımlar ve b.). Küme 
üyeleri arasındaki işbirliğini ortak sorunların çözümlerinin kaynağı olarak görmektedir.Örneğin, 
Silikon Vadisi'ndeki teknoloji firmaları, paydaş firmaların işlerini büyütmek için gerekli 
gördükleri araştırma girişimleri konusunda üniversitelerle (Stanford, Berkeley'deki California 
Üniversitesi, Kaliforniya Politeknik Devlet Üniversitesi ve diğerleri) düzenli olarak işbirliği 
yapmaktadır.İtalya’nın ayakkabı endüstrisinde, kümelenme paydaşları kalite standartlarını 
sağlamak için deri tedarik şirketleri ile ortaklaşa toplanmaktadır. 

Dünya standartlarında kümelerin dinamizmini korumak için dış fikirlere ihtiyaç duydukları 
ve sürekli teknolojik gelişmeler sağlamak için dış uzmanlıklara güvenmeleri öne 
sürülmektedir.Bu nedenle, bir kümelenmenin uzun vadeli başarısı, kümelenmiş firmaların 
tamamlayıcı ve yeni bilgi sağlayan dış ortaklara kanallar oluşturma yeteneğine bağlıdır.Küme 
dinamiklerini anlamadaki dış ve iç bağlantılara yapılan bu vurgu, yerel ve küresel bağları analiz 
etmek için kavramsal bir çerçeve gerektirir.Değer zinciri yaklaşımı bunun için faydalı bir model 
sunmaktadır. Bu model, bir hammaddenin nihai bir ürüne dönüştürülmesinde yer alan belirgin 
işlevlerin, yerel tedarikçiler ve onların küresel alıcıları arasında var olan ilişkiler üzerine nasıl 
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eşleştirilebileceğini gösterir.Yaklaşım, zincir içindeki farklı faaliyetlerin yönetişiminin rolünü 
vurgular.Zincir yönetişimi, yerel aktörlerin yükseltme ve büyümeyi destekleme kapsamını da 
etkiler.Bir değer zinciri çerçevesi kullanarak yerel kümeleri analiz etmek için birkaç girişimde 
bulunulmuştur.Schmitz’in (1999) Sinos Vadisi’ndeki Brezilya ayakkabı grubu üzerine yaptığı 
çalışma, küresel zincir bağlarının yerel küme girişimlerinin yerine geçebileceğini ve kümede daha 
fazla farklılaşmaya neden olabileceğini öne sürdü. Bunun gibi diğer çalışmalar, küme dinamiğine 
dış bağlantıların önemini vurgulamaktadır. 

Küme gelişimi şu anda değer zinciri yaklaşımıyla daha yakından bağlantılı hale gelmekte-
dir.1990'larda kümelenmeler üzerine yapılan birçok araştırma, rekabetçiliğin kümelerdeki 
ilişkilerin kalitesine bağlı olduğu varsayımından kaynaklanmıştır.Bununla birlikte, daha yakın 
tarihli araştırmalar, kümelenme dışındaki yerel ve küresel oyuncularla etkileşime ve dolayısıyla 
değer zincirindeki potansiyel ortaklara da bağlı olduğunu ileri sürmektedir.Kümeler öncelikle aynı 
tür faaliyetlerde bulunan (örneğin ayakkabı üretimi) ekonomik ajanların birikimi olmakla birlikte, 
değer zincirinin diğer segmentleri ile olan bağlantıları da kümenin işleyişi için çok önemlidir. Bir 
kümede, üreticilerin tedarikçilere ve alıcılara paralel bağlantılardan kar sağlamaları beklenir. Bu 
nedenle, küme bir değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak görülebilir.Küme gelişimi, hem 
değer zincirinin belirli bir segmentindeki operasyonların iyileştirilmesine hem de bu 
operasyonların toplam değer zincirine entegrasyonuna odaklanmaktadır. 

Bir kümede, oldukça yoğun bir coğrafi bölgedeki paydaşlar doğrudan veya dolaylı ilişkiler 
geliştirirler.Kümeler, çeşitli değer zinciri segmentlerinden paydaşları içerir.Bu anlamda bir küme, 
paydaşların değer zinciri sorunlarını ele almak için kullanabileceği bir aracı temsil eder. Ayrıca 
güven oluşturmak, ortak sorunları ele almak için “paydaş birliğini” kullanarak değer zinciri 
yaklaşımını uygulamak ve bu yaklaşımı güçlendirmek mümkündür. Örneğin, Dominik 
Cumhuriyeti'nde turizm değer zinciri tarihsel olarak turistik tesislerin yakınındaki topluluklarda 
hükümet veya sivil toplum temsilcilerini içermiyordu. USAID (United States Agency for 
International Development) ve Dominik Cumhuriyeti tarafından rekabetçiliği artırmak için 
ilişkileri dönüştürerek ve son pazarlara odaklanarak mango değer zincirini güçlendirmek ve bu 
bölgede turizm kümesi yaratmak amacıyla, 2003-2007 yıllarında Rekabet Edebilirlik ve Politika 
Programı (CPP-Competitiveness and Policy Program) uygulamışlardır. CPP aracılığıyla, yeni 
oluşturulan turizm kümeleri, daha kapsayıcı bir değer zinciri yaratmada kritik bir rol oynamıştır. 
Öte yandan, bu program aracılığıyla yaratılan Puerto Plata Turizm kümesi, otelleri, belediyeyi ve 
komşu sivil toplum derneklerini dahil ederek uluslararası turizmi etkileyen bu yerel sorunu 
çözmüştür. Küme benzer sorunları başarıyla ele aldıkça, oteller ve toplum arasındaki güven de 
artmıştır. 

Bir küme yaklaşımı bu durumlarda bir değer zincirinin güçlendirilmesinde en etkili olabilir:  
1. Değer zinciri, segmentleri boyunca (ulaşım, dağıtım) çok yapılandırılmamış olduğunda, 

tek bir sorunu tek başına çözemeyen çok sayıda paydaşın küme dahilinde birleşerek müdahalesini 
gerektirir. Örneğin: CPP, DR (Dominican Republic) genelinde turizm değer zincirlerini 
güçlendirme çabalarında bir kümelenme yaklaşımı gerektiren yapılandırılmamış bir değer zinciri 
örneğiyle karşılaştı, yani yerel düzeyde turizm değer zinciri son derece yapılandırılmamıştı, 
topluluklar ve büyük oteller, yerel restoranlar, turizm hizmeti tedarikçileri vb. arasında çok az 
bağlantı vardı. CPP programı vasıtasıyla yaratılan turizm kümesi (Puerto Plata), bu paydaşları 
(özellikle değer zincirinin bir parçası hissetmeyen küçük ölçekli ve mikro işletmeler) bir araya 
getirmek ve daha büyük otellere ve hatta uluslararası tur operatörlerine bağlamak için çok çalıştı.  

2. Paydaşlar arasında güven zayıftırsa, bu nedenle kümede birleşerek güven ya da “sosyal 
sermaye” yaratmak için özel bir çaba gereklidir. Örneğin: Bir küme, ortak sorunları çözmek için 
paydaşları bir araya getirerek sosyal sermaye yaratmaya da yardımcı olabilir. Yukarıda DR'nin 
Puerto Plata Turizm kümesi örneğinde belirtildiği gibi, paydaşlar birbirlerini tanıdıklarında, 
fiziksel olarak yakın olduklarında onlar arasında karşılıklı güven oluştuğu için sorunları çözmek 
daha kolay hale gelir. Kümelenme üyeleri arasında, işbirliğine duyulan ihtiyaç konusunda onları 
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eğitmeye yönelik ortak çabalar ve işbirliğinin başarılara yol açtığı deneyimler düzenleyerek, 
böylece daha büyük ortak girişimler için gerekli sosyal sermayeyi yaratarak güven inşa edilebilir. 

3. Hedeflere yönelik engellerin birden fazla paydaş ve değer zinciri segmenti tarafından ele 
alınması gerekmektedir. Ortak sorunların ortak çözümüne odaklanması düşünüldüğünde, küme 
metodolojisi bu durumlarda özellikle yararlıdır. 

METOD 
1990 yılında yayınlanan ‘Ulusların Rekabet Üstünlüğü’ adlı kitabında Michael Porter küme-

lenme ve küme politikaları hakkında kavramı ilk kez değişik ülkelerden bir çok örneği ele alarak 
kullanmıştır. Ve daha sonra bu konuyla iligili yapılan bütün araştırmalarda kümelenme modelinin 
ve kümelenme ile ilgili uygulanan politikaların ülke ekonomisinin ayrı-ayrı sektörlerinin ve 
sonuçta, tüm ülke ekonomisinin gelişmesinde çok önemli ve çok olumlu yönde etkilerinin olduğu-
nu ortaya çıkarmışlar. Tüm bunları ele aralarak bu konunu araştırarkenkonu ile ilgili teorik bilgiler 
toplanacak, bilgiler çalışmamızın amacına uyğun olarak sınıflandırılacak. Karşılaştırmalı yöntem 
kullanılarak bu konuda yapılan uygulamalar ve politikaların analizi ve sentezi yapılacaktır. Verile-
rin toplanması için konu ile ilgili kitaplar, dergi ve çeşitli yayınlar incelenecektir. 

SONUÇ 
Yaptığımız analizden de gördüğümüz gibi, kümelenme modeli ile değer zinciri arasında 

mevcut olan ilişki sonucu, kümelenmelerde bir araya gelen taraflar değer zencirinin farklı aşama-
larında faaliyetde bulunarak üretkenliklerini, rekabet kabiliyetlerini ve potansiyellerini geliştirmek 
şansı elde ederler. Bu olumlu yönde olan ilişki kümenin bulunduğu alanın, bölgenin veya şehirin 
gelişmesine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda tüm ülkenin de ekonomik kalkınmasına 
destek sağlar. 
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XÜLASƏ 
Azərbaycanda maliyyə bazarının strukturu elə istiqamətləndirilməlidir ki, birincisi, o sağlam 

milli iqtisadiyyatın formalaşmasına xidmət etsin və onun başa çatmasına nail olunsun. İkincisi, 
bazar iqtisadiyyatının əsaslarının yaradılması və bazаr münasibətləri sisteminə maddi-texniki 
şərаit və iqtisadi təminat yarada bilsin. Üçüncüsü, bu elə bir struktur olmаlıdır ki, əhalinin 
tələbаtlarının ödənilməsini təmin etməyə imkan verən bir iqtisadiyyat formalaşsın.Bütün bunları 
nəzərə alaraq,tədqiqаtın başlıca məqsədi Azərbаycan Respublikasının maliyyə bazarlarının 
infrastrukturun formalaşma istiqаmətlərini araşdırmaq və onun inkişafına maneə olan məsələləri 
dərindən öyrənməkdir.Başqa sözlə, maliyyə bаzаrlarının inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənmək, 
müasir strukturunu kompleks şəkildə təhlil etmək, onun kəmiyyət və keyfiyyət pаrametrlərini 
müəyyən etməkdənibarətdir.Məqalənin işinin əsas məqsədi ölkəmizdə maliyyə bazarının 
infrastrukturu və və onların inkişaf yollarını, bu sahədə olan nöqsanların araşdırılması, beynəlxalq 
təcrübəyə əsaslanaraq daha çox inkişaf etmiş və ölkə reallığına uyğun sistemin formalaşdırılması 
üçün təkliflər irəli sürməkdir. Müasir dövrdə ölkəmizdə aparılmış iqtisadi islahatlar bazar 
quruluşuna xüsusilə təsir etmişdir. Bazar iqtisadiyyatının əsas göstəricilərindən olan maliyyə 
bazarlarının bütün sahələrin tərəqqi etdirilməsi problemi xüsusi yer tutur. Maliyyə bazarlarında 
qiymət yaranması məsələləri ona görə zəruridir ki, maliyyə bazarları daxilində kredit, sənədlər və 
pul bazarları vardır. Bununla yanaşı, başqa bazarlar ilə müqayisə edildikdə ölkəmizdə maliyyə 
bazarları intensiv olaraq təkmilləşməkdədir. Günümüzdə Azərbaycan Respublikasının maliyyə 
bazarlarında bəzi vacib problemlər yoluna qoyulur. Misal üçün, işgüzar sahələr kapital axımı ilə 
təchiz edilir, pul ehtiyatlarını müəyyən bir sahədən fərqli bir sahəyə istiqamətləndirməklə 
iqtisadiyyatın strukturunda yeniliklər etmək imkanı əldə olunur.  

AÇAR SÖZLƏR: MALİYYƏ, BAZAR, İNFRASTRUKTUR 

GIRIŞ 
Maliyyə bazarının subyektləri onun fəaliyyətinin başlıca hərəkətverici qüvvəsidir. Çünki 

maliyyə bazarını bunlarsız təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Maliyyə bazarında reallaşdırılan bazar 
əməliyyatlarında bilavasitə və dolayısıyla iştirak edən, qiymətli kağızların yerləşdirilməsini və 
emissiyasını təşkil edən, onların alqı və satqısını həyata keçirən, vasitəçi qismində çıxış edən, 
bazarın fəaliyyətini tənzimləyən və s. fəaliyyətləri reallaşdıran təşkilatlar və başqa-başqa şəxslər 
maliyyə bazarın subyektləridir.  

 
Son dövrlərdə Respublikadaa maliyyə bazarının bütün subyektləri inkişaf mərhələsindədir. 

Bu subyektlərə bazarda əqdlərin bağlanmasında və maliyyə bazarının tənzimlənməsində iştirak 
edən subyektləri - brokerlər və dilerləri (underrayeter və market meykerlər daxil olmaqla), ticarət 
platformasını və qarşılıqlı öhdəliklərin və hesablaşmaların aparılmasını təmin edən Bakı Fond 
Birjasını, kommersiya banklarını, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankını, qiymətli kağızların 
mərkəzləşdirilmiş saxlancının və reyestrinin aparılmasını təmin edən Milli Depozit Mərkəzini, 
səhmdar cəmiyyətləri, və s. aid etmək olar.( Mustafayeva. G., 2018: s.59). 

TƏDQIQAT METODU 
Müasir şəraitdə dövlət maliyyə nəzarətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi kifayət qədər 

mürəkkəb bir məsələdir  
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Campos və Filer araşdırmalarında bazar infrastrukturu iqtisadiyyatın ayrılmaz tərkib hissəsi 
olaraq, iqtisadi funksiyaları icra etmək üçün (resursların оptimal akkumliyasiyası və bu 
resurslardan təsərrüfat məhsulları istеhsal еtmək) imkan və şərait yaratdığını vurğulayırlar.. Öz 
təbiəti aspektindən, bazar canlı оrqanizm kimi iqtisadi sistеmə daxil olmuş və оnun fəaliyyətinə 
təkan verən institutların kоmplеksi kimi özünü göstərir. Оnun əsas məzmunu, sərhədləri daхilində 
mövcud olan bazarların əlamətləri ilə təyin edilir. Misal üçün, əmtəə və хidmətlər bazarının 
ayrılmaz tərkib hissəsinə yarmarkalar, çохsaylı firmalar, markеtinq, əmtəə birjaları və başqa 
qurumlar aiddir. Gusev, I. A fikrincə, MB-nın infrastrukturu dedikdə, satış mərkəzində maliyyə 
vasitələrinin hərəkətinə şərait yaradan institutlarda, norma və qaydalarda, texniki vasitələrdə 
maddiləşmiş texnologiyaların cəmi nəzərdə tutulur. Maliyyə bazarlarının infrastrukturuna aid 
texnologiyaları üç qrupa ayırmaq olar: 1.tənzimləyici, 2. informativ 3. texniki. Tənzimləyici 
infrastruktur dedikdə normativ- hüquqi tənzimləmə nəzərdə tutulur. Müxtəlif ölkələrdən 
toplanmış məlumatlar əsasında, Mariusz P və Katarzyna hüquq və maliyyə bazarının inkişaf 
arasındakı əlaqənin tədqiq edərək müəyyən etmişdir ki, investor üçün hüquqi müdafiənin güclü 
olduğu ölkələr daha effektiv fəaliyyət göstərən maliyyə institutları və bunun nəticəsində ümumi 
iqtisadi inkişafda daha güclü nəticələrlə səciyyələnir. Bu araşdırmada həmçinin qeyd edilir ki, 
ingilis hüquq sistemi mənşəyi ilə fəaliyyət göstərən ölkələrdə fransız hüquq sisteminə əsaslanan 
ölkələrə nisbətən həm səhmdarlar, həm də kreditorlar daha güclü hüquqi müdafiədən 
faydalanırlar.  

Ölkəmizdə maliyyə bazarlarının inkişaf etməsi maliyyə institutlarının formalaşdırılması ilə 
əlaqədardır. Bu prosedur təkmilləşmiş qanunvericilik ilə həyata keçirilir. Çoxsaylı maliyyə 
qurumlarının əməliyyatları indiyədək ölkə Prezidentinin sərəncamı, Hökumətin qərarları, təlimləri 
yaxud ayrı-ayrı nazirlik və idarələrin təlimat və aydınlaşdırmaları ilə tənzimlənir. Bu hal MB-nın 
müxtəlif aspektlərinin ortaya çıxmasına və inkişaf prosesinə neqativ təsir göstərir. 

İnformativ infrastruktur bir neçə iştirakçı arasında məlumat mübadiləsini nəzərdə tutur. 
İnformasiyanın qazanılmasına dəstək olan maliyyə bazarlarında səhm bazarını nümunə göstərmək 
olar. Bank sisteminin və səhm bazarının məlumatın emal olunması və eyni zamanda ötürülməsi 
baxımından hansının daha təsirli olduğu fikrini deyə bilərik. Səhm bazarı vacib məlumatını üzə 
çıxarmaqdan başqa, onun əldə olunması prosesinə təkan verir. Böyük və güclü likvidliyi olan 
səhm bazarı, işçiləri şirkətləri araşdırmağa təşviq edir, ona görə ki, alınmış informasiya böyük 
likvidliyi olan səhm bazarında lap çox gəlir qazanmağa imkan verir.Maliyyə sahəsi asimmetrik 
məlumat və maliyyələşmə maneələrini nə qədər ləğv edirsə, maliyyə sisteminin iqtisadi böhranları 
və iqtisadi tsikillər zamanı ortaya çıxacaq problemləri həll etməsi daha mümkün olur. 

Texniki infrastruktur dedikdə, maliyyə vasitələrinin uçotu, qeydiyyatı və hesablaşması üzrə 
əməliyyatları başa düşülür. Bura klirinq-hesablaşma, depozitar və qeydiyyat şəbəkəsi aiddir.  

Maliyyə bazarlarının infrastrukturu, fərqli mеyarlar üzrə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 
fəaliyyət göstərən azad bazarlardan ibarətdir. İstеhsalçıdan istеhlakçıya qədər əmtəə və 
хidmətlərin müstəqil hərəkətini təmin еdən müxtəlif qarşılıqlı əlaqəli bazarların və idarəеtmə 
strukturlarının toplusu bazar quruluşunu inkişaf etdirir. Dünya üzrə yürüdülən iqtisadi islahatlar 
bazarın quruluşuna da təsir göstərmişdir. 

Azərbaycan Respublikasıbda milli maliyyə bazarları sistemini daha da təkmilləşdirərək, 
fərqli beynəlxalq maliyyə təşkilatları və ölkələrlə ciddi şəkildə əməkaşlıq etmiş və dünya valyuta-
maliyyə sistemində aktiv iştirak etmişdir. Nəticə etibarı ilə, ölkəmizin dünya maliyyə satış 
mərkəzləri sistemində iştirakı yalnız beynəlxalq qurumlarla deyil, onlarla bərabər milli valyuta-
maliyyə sistemində daxili satış mərkəzin iştirakçılarının aktivliyindən də asılı olmuşdur. 
Respublikamızda daxili investisiya qoyuluşlarının illər üzrə dinamikasına nəzər saldıqda bu 
göstəricinin az olduğunu görürüük. Bu vəziyyəti düzəltmək və onları təhlükələrdən mühafizə 
etmək üçün dünya valyuta-maliyyə satış mərkəzində müşahidə olunan keyfiyyət dəyişiklikləri 
mütəmadi olaraq izlənməli və bu dəyişikliklərə uyğun ölkəmizdə “maliyyə savadlılığı” proyekti 
reallaşdırılmalıdır. 
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NƏTICƏ 
Nəticə etibarı ilə ölkə daxilində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar və dünya sosial-iqtisadi 

sisteminə inteqrasiyasının daha da dərinləşməsi iqtisadiyyatın dinamik tərəqqisinə xüsusi şərait 
yaratmışdır. Bu şəraitdə maliyyə vəsaitlərinin davamlı ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunması dinamik 
tərəqqiyə stimul verir. Müasir dövr daxili resurslardan əlavə xarici resursların da iqtisadi tərəqqiyə 
cəlb olunmasını zəruriyyətə çevirmişdir. Buna stimul verən vasitələrdən əsası isə maliyyə 
bazarlarının olmasıdır. Bazar iqtisadiyyatında Maliyyə bazarı mülkiyyət formasından asılı 
olmayaraq makroiqtisadi və eyni zamanda da dövlət səviyyəsində maliyyə vəsaitləri ilə təmin 
edilmənin mühüm vasitəsidir. Maliyyə bazarı pul vəsaitlərinin hərəkətinin təşkil olunmasının 
xüsusi metodu olmaqla maliyyə əlaqələri sektorunda alqı-satqının məcmusu kimi özünü 
göstərir.Ölkənin dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası kontekstində həyata keçirilən iqtisadi 
islahatların daha da dərinləşməsi dinamik tərəqqiyə xüsusi şərait yaradır. Bu cür şəraitdə ölkənin 
iqtisadiyyatına maliyyə vəsaitlərinin mütəmadi olaraq cəlb edilməsi bu dinamik tərəqqiyə daha da 
stimul verə bilər. Daxili mənbələrdən başqa, müasir dövr iqtisadi tərəqqiyə xarici mənbələri cəlb 
etmək zərurətini ortaya çıxarıb. Bunu təmin edən ən faydalı vasitələr maliyyə bazarlarının 
varlığını bir daha sübut edir. Bazar iqtisadiyyatında həmin bazarlar mülkiyyət formasından asılı 
olmadan makroiqtisadi səviyyədə olmaqla yanaşı, həm də dövlət tərkibində də maliyyə 
ehtiyyatlarının təmin edilməsi üçün əsas vəsaitdir. Bu bazarlar pul hərəkatının təşkil edilməsi və 
maliyyə əlaqələri istiqamətində alqı-satqı əlaqələri kimi fəaliyyət göstərən xüsusi metoddur. 
Maliyyə bazarının ortaya çıxması obyektiv xarakterlidir və dövlətin hüquqi normalı 
müəssisələrinin, ayrı-ayrı qurumların fəaliyyətinə görə lap çox inkişaf edir. 

Müasir dövrdə, Azərbaycan Respublikaında, iqtisadiyyatı İEÖ ilə müqayisədə, bütün xidmət 
sektorlarında tərəqqi lazımdır. Bütün ölkələrin gələcək dinamik tərəqqisi və onun dünya 
iqtisadiyyatına inteqrasiya etməsi, xidmət sektorları şəbəkəsinin, əsasən bazar iqtisadiyyatının 
fəaliyyəti gedişində əsas rol oynayan sahələrin böyüməsindən keçir. Maliyyə xidmətləri bazarını 
öyrənərkən, sistem əlaqələrindən başqa bazarın institusional strukturunu da nəzərə almağa şərait 
yaradan institusional yanaşma istifadə etmək lazımdır.  
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XÜLASƏ 
Məqaləmnin əsas məqsədini pul siyasətinin rejimlərinin xüsusiyyətlərinin, seçilməsinə təsir 

edən amillərin, inflyasiyanın müxtəlif dövlətlərdə və eləcə də ölkəmizdə yaranma səbəblərini, 
hədəflənməsi rejimlərini araşdırılması, ona qarşı mübarizə tədbirlərinin təhlili edilməsi, yeni pul 
siyasəti rejiminə keçidin zəruruliyinin tətqiqi təşkil edir. Qloballaşan müasir dünyada gedən 
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mürəkkəb iqtisadi proseslər dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmuş Azərbaycan iqtisadiyyatına 
da müxtəlif kanallar vasitəsilə təsir göstərir. Son dövrlərdə dünya bazarlarında neftin qiymətinin 
son onilliyin ən aşağı səviyyəsinə düşməsi və bir sıra ölkələrdə valyuta ehtiyatlarının azalması 
valyuta bazarında xarici valyuta təklifinin azalmasında və tələbin artmasında özünü büruzə 
vermişdir. İnflyasiya hədəflənməsinin məqsədi makroiqtisadi inkişafın mürəkkəb proseslərini və 
tendensiyalarını statistik-qrafik model formasında əks etdirmək, müxtəlif ssenariləri araşdırmaq 
və model vasitəsilə qiymət sabitliyinin qorunmasını dəstəkləyən effektiv qərarların verilməsindən 
ibarətdir.İnflyasiya hədəflənməsi rejimlərinin öyrənilməsində ölkənin iqtisadi artımı, işsizlik, 
səviyyəsinin azaldılması, xarici ticarət əlaqələrində balanslaşdırılmış ticarət, real sektor və 
maliyyə siyasəti, iqtisadi davranışların iqtisadi institutlar səviyyəsində təkmil idarə olunması və 
iqtisadi gözləntilərin rasionallaşdınlması kimi iqtisadi məsələlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

AÇAR SÖZLƏR: İNFLYASIYA, PUL, SIYASƏTI 

GIRIŞ 
İnflyasiya hədəfləməsi rejiminin inflyasiyanı nəzarət altına almaq istəyən digər strategiyalar-

dan fərqi ondan ibarətdir ki, bu rejimdə keçmiş və ya carı inflyasiya yerinə gələcək dövrlər üzrə 
inflyasiya səviyyəsinə əsaslanmasıdır. Gələcək dövr üçün Mərkəzi Bankın hədəf seçdiyi 
inflyasiya rəqəmi ilə ortaya çıxan inflyasiyanın faktiki rəqəmləri arasındakı fərq Mərkəzi Bankın 
müvəffəqiyyəti kimi qəbul edilir. Eyni zamanda bazarların gözlədiyi inflyasiya ilə faktiki inflyasi-
ya arasında fərqin az olması bu siyasətə ictimaiyyət tərəfindən nə dərəcədə etibar edildiyini gös-
tərir. Ümumiyyətlə, aşağıdakı cədvəldə pul kütləsi, valyuta məzənnəsi və inflyasiya hədəfləməsi 
rejimində bəzi əsas göstəricilərin müqayisəsi verilmişdir. 

İnflyasiya hədəfləməsi rejimi elastik, sistematik və rasional bir pul siyasəti rejimi olduğu üçün 
digərlərindən bir addım öndə hesab edilir. Bu rejimdə ilk əvvəllər inflyasiyanın aşağı salınması 
hədəf olaraq müəyyən edilsə də, zaman keçdikdən sonra real sektorun inkişafı istiqamətində ad-
dımların atılmasını özündə ehtiva edən elastikliyi ilə də diqqət mərkəzindədir.Eyni zamanda tələb 
şoklarının qarşısının alınmasında da inflyasiya hədəfləməsi rejiminin doğru pul siyasəti olması da 
artıq sübut olunmuşdur. Çünki inflyasiya hədəfləməsi rejimi pul siyasətinin tələb şoklarına qarşı 
cavab verməsinə imkan verməklə, inflyasiya artımına istiqamətlənmiş şoklara qarşı daraldıcı 
tədbir almaq imkanına sahibdir. Bunu həyata keçirmək üçün MərkəziBanklar faiz dərəcələrinin 
artırılması alətindən istifadə edirlər. 

TƏDQIQAT METODU 
Müasir dünyamızda inflyasiyanın xarakteri lokal səviyyədən qlobal səviyyəyə doğru öz 

istiqamətini dəyişmişdir və periodiklik iqtisadiyyatda xroniki hal almağa başlamışdır. Ümumiy-
yətlə inflyasiya proseslərinə hadisə kimi deyil, dinamik bir proses kimi yanaşılmalıdır.Qeyd edək 
ki, iqtisadiyyatda tələb və xərc inflyasiya prosesləri olmaqla iki qrup inflyasiya prosesi mövcud-
dur: Birinci qrup inflyasiya prosesləri elə dinamik proseslərdir ki, əmtəə təklifinə münasibətdə pul 
tələbini artırır və nəticədə pul tədavül qanunun pozulması baş verir.İkinci qrup inflyasiya proses-
ləri əmtəənin istehsalına çəkilən xərci artırmaqla əmtəə qiymətini artıran və nəticə etibarilə pul 
kütləsinin artmasını şərtləndirən faktorların nəticəsində formalaşır.İqtisadiyyatda bu iki qrup 
amillər bir-birinə qarşılıqlı təsir edərək əmtəə və xidmətlərin qiymətlərini artırmaqla inflyasiya 
proseslərini formalaşdırır. İqtisadiyyatın hərbiləşməsi, dövlət büdcəsinin kəsirli olması və daxili 
borcların artması, bankların kredit ekspansiyası, idxal inflyasiyası tələb inflyasiya proseslərini 
formalaşdıran əsas amillərdir . 

Müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafında Mərkəzi Bankların oynadığı rol nəzəri və 
praktik olaraq demək olar ki, müəyyən edilmişdir. Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, son 
dövrlərdə Mərkəzi Bankların iqtisadi inkişafda rolu əsasən qiymət stabilliyinin təmin edilməsi 
kimi göstərilir. Bu məqsəd demək olar ki, bütün Mərkəzi Banklar tərəfindən artıq fəaliyyət 
istiqaməti kimi qəbul edilmiş, eyni zamanda Mərkəzi Banklar haqqında qanunvericilikdə də təsbit 
edilmişdir. Bununla da Mərkəzi Bankların illər öncə üzərinə qoyulan və onlar tərəfindən müdaxilə 
edilə bilinməyən hədəflərin onların üzərindən qaldırıması prosesi başlanmışdır 
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Mərkəzi banklar monetar siyasət strategiyalarının müəyyən edilməsinin son məqsədə xidmət 
etməsi əsas götürülür. Qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Banklar bu son məqsədə çatmaq üçün 
müəyyən ara hədəflərdən istifadə edir. Məsələn fərz edək ki, Mərkəzi Banklar uzun müddət üçün 
genişləndirici pul siyasətinin həyata keçirilməsini planlamışdır. Bu durumda iqtisadi vahidlər də 
öz fəaliyyətlərini genişləndirici siyasətə uyğun olaraq quracaqlar (qiymətlər və əmək haqqların 
qaldırılması) və nəticə olaraq uzun müddətə iqtisadiyyat üçün yüksək inflyasiya və digər neqativ 
halların yaranmasına səbəb olmasına gətirib çıxaracaqdır . 

 

 

Sxem 1. Pul kütləsinin artması və inflyasiyanın sxematik təsviri: Məcmu tələb əyrisi, Filips əyrisi 

 
Aralıq hədəflər əvvəldə də qeyd edildiyi kimi iki mərhələli siyasət prosesinin birinci 

mərhələsi kimi qeyd edilməlidir və bu mərhələdə Mərkəzi Banklar aralıq bir dəyişkəni (hədəfi) 
seçərək son məqsədə çatmaq üçün ondan istifadə edir.Belə bir aralıq hədəfin istifadə edilməsinin 
lehinə əsas arqumentlər bu hədəflərə çatmanın sürətli və asan olmasıdır. Bunlardan ən çox istifadə 
edilən pul kütləsinin hədəflənməsi strategiyasına baxaq. Bu hədəfləmə rejiminin nəzəri əsasları 
M.Friedmannın sabit nisbətdə pul kütləsinin artırılması qaydasına söykənir. Monetaristlər, 
inflyasiyanın hər zaman və hər yerdə pul fenomeni olması ideyasından irəli gələrək gəlirlər və 
qiymətlər səviyyəsinin pul kütləsi tərəfindən müəyyən edildiyini və beləliklə pul kütləsinin 
hədəfləməsi rejimi vasitəsilə uzun müddət üçün nominal gəlir və inflyasiyanın kontrol edilə 
biləcəyini müdafiə etmişlər. 

 

 

 

 

Ölkələr 

 

 

 

Əvvəlki aralıq hədəf 

Ümumi olaraq 

makroiqtisadi 

vəziyyətin  

zəif olması 

Valyuta 

kursunun 

qeyri 

sabitliyi 

İnflyasiya 

gözləmələrinə 

istiqamətlənmiş 

hədəf arayışı 

Avroya 

keçiş 

İnkişaf etmiş ölkələr 

Avstraliya Valyuta kursu x  x  

İngiltərə Valyuta kursu  X   

İsveç Valyuta kursu  X   

İslandiya Valyuta kursu    X 

Kanada Valyuta kursu   x  

Norveç Valyuta kursu   x  

Yeni Zellandiya    x  

İnkişaf etməkdə olan ölkələr 

Braziliya Valyuta kursu  X x  

Çex. Resp. Valyuta kursu-Pul təklifi  X  X 

Filippin Valyuta kursu-Pul təklifi   x  

Cənubi Afrika Pul təklifi  X x  

Cənubi Koreya Pul təklifi  X x  

İsrayl Valyuta kursu   x  

Kolumbiya Valyuta kursu x X x X 

Macarstan Valyuta kursu  X x  

Meksika Pul təklifi   x  

Peru Pul təklifi  X x X 

Polşa Valyuta kursu     

Çili Valyuta kursu x  x  

Tayland Pul təklifi x  x  

Cədvəl 1. Bəzi ölkələrin inflyasiya hədəfləməsinə keçidinin səbəbləri 
 

Cədvəldə göründüyü kimi qısa müddətli faiz dərəcələri vasitəsilə Mərkəzi Bank kredit ba-
zarına, aktivlər bazarına təsir etməklə, eyni zamanda ölkə üzrə ümumi faiz dərəcələrini nəzarətdə 
saxlayır və beləliklə də faiz dərəcələri üzrə iqtisadi vahidlərin gözləntilərini formalaşdırır. Bu isə 

M artımı i r Y π 
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ümumi olaraq həm ölkə daxili tələbə və eyni zamanda idxal mallarına olan tələbə təsir göstərərək 
məcmu tələbin formalaşmasına təsir edir. Məcmu tələbdə öz növbəsində inflyasiya proseslərini 
müəyyən edir. 

 
 İnflyasiya 

səviyyəsindəki 

oynaqlıq 

Buraxılış 

fərqində 

oynaqlıq 

Faiz 

dərəcələrində 

oynaqlıq 

Real valyuta 

məzənnəsinin 

oynaqlığı 

İtki 

funksiyasının 

standart 

kənarlaşması 

İnflyasiya      

hədəfləməsi 1.6 1.8 0.8 5.1 6.7 

Valyuta      

hədəfləməsi 2.7 3.2 8.5 2.9 53.8 

Pul      

kütləsinin 2.0 2.1 0.7 5.9 8.8 

hədəfləməsi      

Cədvəl 2. İnflyasiya hədəfləməsi, pul kütləsi hədəfləməsi və valyuta məzənnəsi hədəfləməsi rejimlərinin qarşılaşdırılması 

 
Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi bütün göstəricilərin volatilliyi (oynaqlığı) 

inflyasiya hədəfləməsi rejimində digər rejimlərə nisbətən aşağıdır. Bu rejimdə inflyasiya hədəfi 
müəyyən edildiyindən digər makroiqtisadi siyasətlər bunu əsas götürərək tərtib edilir.Müasir 
iqtisadi şəraitdə artıq mərkəzi banklar tərəfindən əvvəllər tətbiq edilən bəzi monetar siyasət 
qaydaları və hədəflər öz əhəmiyyətini itirməkdədir.  

NƏTICƏ 
1.İnflyasiyanın hədəflənməsi rejiminin tətbiqinin ilkin şərtləri çərçivəsində: inflyasiyanın 

hədəflənməsi rejiminin tətbiqi bir sıra üstünlüklərə malikdir. İnflyasiya hədəflənməsi rejimi 
monetar, fiskal, real və xarici sektorda dayanıqlı inkişafın təmin olunmasını, istər ev 
təsərrüfatlarının istərsə də real sektorun inflyasiya gözləntilərinin daha rasional idarə olunması və 
inflyasiya gözləntilərinin azaldılmasının, məşğulluq sahəsində dövlət proqramlarının yerinə 
yetirilməsinin təmin olunmasını, inflyasiya gözləntilərinin aşağı olması nəticəsində iqtisadi 
aktivliyin yaranması nəticəsində vergi gəlirlərinin büdcəyə daxil olmasına nail olunmasının təmin 
olunması kimi bir sıra mühüm üstünlüklərə malikdir.Azərbaycanda inflyasiya hədəflənməsi 
rejiminin tətbiqi üçün monetar sektor üzrə inflyasiya proseslərinin diaqnostikası, inflyasiya 
proseslərinin ekonometrik model vasitəsilə təhlili və proqnozlaşdırmanın inkişaf etdirilməsini 
təmin etmək kimi zəruri şərtlər qarşıda əsas məqsəd kimi durur. 

2.Azərbaycanda inflyasiya səviyyəsi və inflyasiya qeyri-müəyyənliyi arasında əlaqə 
çərçivəsində: qeyd edək ki, inflyasiya prosesləri üzrə müsbət şokların mənfi şoklara nisbətən 
inflyasiya qeyri-müəyyənliyinə assimmetrik təsirlərinin tədqiqi və maliyyə informasiya 
assimetriyası baxımından dəyərləndirilməsi kommunikasiyanın daha da təkmilləşdirilməsi və 
inflyasiya qeyri-müəyyənliyinin daha da azaldılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədi ölkəmizdə dövlət kreditinin idarə olunması sistemində nəzarət me-

xanizminin qurulması və onların inkişaf yollarını, bu sahədə olan nöqsanların araşdırılması, bey-
nəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq daha çox inkişaf etmiş və ölkə reallığına uyğun sistemin formalaş-
dırılması üçün təkliflər irəli sürməkdir. Ölkə krediti fiskal mexanizmində spesifik mövqe saxlayır. 
Ölkə krediti öz xərcləmələtini fiskallaşdırmaqdan ötrü ölkə istiqamətindən insanların, təşkilat və 
qurumların daimi olmayan müstəqil pul resurslarının gətirilməsi üzrə kredit əlaqələrini anladır. 
Ölkə krediti tədiyyələrin icbari olmadan şəkildə ölkə xəzinadarlığına qarşılanmasına söykənir. Ölkə 
krediti onun bu tərz nümunəsidir ki, o vaxt borc götürən kimi ölkə və ya yerli dövlət qurumları 
iştirak edir. Kreditin özləri isə MB və ya fiskal kredit müəssisələri istiqamətindən həyata keçirilən 
ölkə istiqrazlarına dönüşür.Ölkə kreditlərinin idarə olunması yaranan vəsait çatışmazlığının ləğv 
edilməsi üçün maliyyə mənbəyinin üzə çıxarılmasından başlanılır. Vurğulamaq lazımdır ki, bura-
da əsas məqam tələb edilən vəsaitin dəyərini müəyyənləşdirmək və onu uyğun ən ucuz maliyyə 
mənbəyini tapmaqdır.Dövlət kreditinin idarə olunmasında ikinci əsas vəzifə cəlb olunmuş vəsait-
lərin əlverişli şəkildə istifadə etməkdir.  

AÇAR SÖZLƏR: DÖVLƏT, KREDIT, NƏZARƏT, İPOTEKA 

GIRIŞ 
Müvzunun önəmini artıran bir çox səbəblər vardır. Onlardan biri əhalinin mənzil olan tələbat-

ları kreditlərdən istifadəsinə olan yüksək tələbini artırır. Əmlak bazarı, son 10 ildəki qiymət artımı 
və mövcud mənzil qiymətlərinin ölkənin real iş maraqlarını əks etdirməməsi səbəbiylə mənzil 
problemləri daha da artmışdır. Beləliklə, ölkədə yeni kredit və ipotekaların tətbiqi ictimai tələb 
halına gəlmişdir Bu səbəbdən də, həm qlоbаl miqyаsdа, həm də milli iqtisаdiyyаt çərçivəsində 
dövlət kreditlərinə nəzarət mexanizminin dərindən öyrənilməsinə еhtiyаc yаrаnır. Dövlət 
kreditlərinin idаrə еdilməsi prоblеmləri də müаsir iqtisаdi еlmin аktuаl mövzulаrındаn birini təşкil 
еtdiyindən оnun məzmun və mаhiyyətinin öyrənilməsi zərurəti artmışdır. 

Dövlət krediti, dövlətin maliyyə sisteminin müstəqil bir sahəsidir və bu məzmunda dövlət 
krediti, dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul fondlarının formalaşmasına və istifadəsinə yardımçı olur. 
Dövlət krediti, maliyyə kateqoriyası kimi onun üç funksiyasını yerinə yetirir: paylama, tənzim-
ləyici və nəzarət. 

TƏDQIQAT METODU 
Milli Depozit Mərkəzinin məlumatına əsasən 2019-cu il üçün Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

yerləşdirilmiş dövlət istiqrazları üzrə daxilolmalar ümumilikdə 324,8 mln manat məbləğində, o 
cümlədən 140,0 mln manat Dövlət Qısamüddətli İstiqrazlardan (DQİ) və 184,8 mln manat 
məbləğində Dövlət Ortamüddətli İstiqrazlardan (DOİ) olmuşdur. Belə ki, Dövlət Qısamüddətli 
İstiqrazların manatla 100%-i (140,0 mln. manat) 12 aylıq müddətinə yerləşdirilmişdir. Dövlət 
Ortamüddətli İstiqrazların manatla (184,8 mln. manat) 54,24%-i (100,2 mln. manat) 24 aylıq və 
45,76%-i (84,6 mln. manat) 36 aylıq müddətinə yerləşdirilmişdir. 

Azərbaycan dövlət daxili kreditlərinə nəzər yetirsək xaricdən maliyyələşmə üçün cəlb edilən 
dövlət kreditləri ildən-ilə artır. Belə ki, 2012-ci ildən 2019-cu ilə kimi dövlət borcu 82% artaraq 
16 milyard maantı keçib. 2018-ci ildən 2019-cu ilə kimi isə dövlət borcunda 3% artım 
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mövcuddur. Devalvasiya dövründə dövlət 1 milyard 200 milyon manat artsa da, ən çox artımın 
2013-2014 arasında olduğunu demək olar, belə ki həmin illər arasında dövlət borcu 22% artıb. 

 

 
Diaqram 1. Daxili dövlət kreditlərinin artım dinamikası 2012-2019-cu illər üzrə 

 

Daxili dövlət kreditlərin həcminin ilbəil artımı, xarici dövlət kreditləri tədricən azalması ilə 
müşayiət olunmasına baxmayaraq əlavə faiz xərclərinin artımına səbəb olur ki, bu da il ərzində 
əlavə kreditləşmənin həcmindən çoxdur.Digər tərəfdən, emissiya edilmiş dövlət istiqrazlarının 
investorlarına nəzər saldıqda dövlət istiqrazlarının təqribən 50%-i funksional fəaliyyət üçün 
Dövlət büdcəsindən vəsait alan təşkilatda və 1 holdinqdə cəmlənmişdir. Bütün bunlar isə öz 
növbəsində bazarda investor şəbəkəsinin məhdud olduğuna, yeni maliyyə alətlərinin olmamasına, 
təkrar bazarın tam formalaşmamasına deməyə əsas vermişdir. Başqa sözlə qiymətli kağızlar 
bazarının geniş investor şəbəkəsinə malik olmaması əvvəlki kreditlərin bağlanması məqsədilə 
həyata keçirilən yeni kreditləşmə prosesinin tədricən çətinləşməsinə və ya faiz artımına gətirib 
çıxara bilər. 

Kredit qoyuluşunun artımı özəl bankların, xüsusilə də yerli kapitala malik özəl bankların 
hesabına baş verib. Dövlət mülkiyyətini təmsil edən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və Azər-Türk 
Bankın birgə kredit qoyuluşunun həcmi cari ilin yanvar-sentyabr aylarında 3% azalaraq 1916,2 
milyon manatdan 1858,8 miyon manata düşüb. Bu müddətdə özəl bankların kreditləşməsi 6,6% 
artaraq 9421,4 milyon manatdan 10042,6 milyon manata çatıb. Artımın əsas dəstəkləyicisi yerli 
kapitala malik özəl banklar olub. Yerli bankların kredit qoyuluşu bu müddətdə 621,2 milyon 
manat, 100% xarici kapitallı bankların kredit qoyuluşu 25,9 milyon manat artıb, Kapitalında xarici 
kapitalın payı 100%-dən az olan digər özəl bankların kredit qoyuluşu isə 53 milyon manat azalıb.( 
www.cbar.az Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Statistik bülleten, N:09 (222), 
09/2018) 

 

 
Diaqram 2. Kredit qoyuluşlarının sahələr üzrə dinamikası, milyon AZN 

 
İstehlak kreditlərinin payının 2014-cü ildən başlayaraq azalması tendensiyası son dövrlər 

yenidən artımla əvəz olunmağa başlayıb. İlin əvvəli ilə müqayisədə cəmi kreditlərdə istehlak 
kreditlərinin payı 39,2%-dən 41,1%-ə yüksəlib. Bu müddətdə ticarət və xidmət sektorunun payı 
17,6%-dən 16,9%-ə, inşaat və əmlak sektorunun payı 4,6%-dən 3,2%-ə düşüb. Kənd 
təsərrüfatı sektorunun payı 3,7%-dən 3,8%-ə, sənaye və istehsal sektorunun payı 5,3%-dən 5,5%-
ə, nəqliyyat və rabitə sektorunun payı 9,6%-dən 10,5%-ə yüksəlib.(www.cbar.az Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı, Statistik bülleten, N:09 (222), 09/2018) 
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Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu (İKZF) aktivlərini 1 il ərzində 
cəmi aktivləri 33% artaraq 1 milyard 276,58 milyon manatı ötüb.2019-cu ildə, 2018-ci ilin əvvəli 
ilə müqayisədə sonunda 318,2 mln artıb. Cəmi aktivlərin də 895,27 mln. manatını ipoteka 
kreditləri təşkil edir. Bildirək ki, ipoteka kreditdirləri portfeli ötən ilin müvafiq dövründə 683,69 
mln. manat təşkil edirdi ki, bu da illik portfeldə 211,58 mln. manat artımın olması deməkdir. 
Aktivlərin 260,55 mln. manatı ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar portfelidir. 

Banklar tərəfindən verilmiş ipotekə kreditlərinə nəzər salsaq, Banklar tərəfindən ən çox 
ipotekə krediti 113 milyon manat olub ki, o da 2013-cü ilə təsadüf edir. 2016-cı ildə devalvasiya 
prosesi ilə əlaqədar olaraq ipotekə kredit verilməsə də, sonra bir az da düzəlmişdir. 2018-ci ildən 
2019-cu ilə verilmiş ipoteka kreditlərinin həcmi 51% azalmışdır. 2012-ci ildən 2019-cu ilə kimi 
isə 81% azalma mövcuddur.İpoteka krediti üzrə faiz dərəcələrinə nəzər salsaq görərik ki, faiz 
dərəcələri 2010-cu ildən bu yana getdikcə azalır. Əslində bunu verilmiş kreditlərin az olması ilə 
də əlaqələndirmək olar. Belə ki, 2010-cu ildə 6.93% olan faiz dərəcəsi sonra 6.44%-ə düşmüşdür. 
2012-ci ildə 7%-ə kimi yüksəlsə də sonra azalmağa davam edir.  

 

 
Diaqram 3. İpoteka kreditləri üzrə faiz dərəcələri 

 
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 2019-cu il üçün nominal üzrə yerləşdirilmiş istiqrazların 

məbləği 334,9 mln. manat təşkil etmişdir. Yerləşdirilmiş istiqrazlar üzrə dövlət büdcəsinə 324,8 
mln. manat daxil olmuşdur ki, bundan da əvvəlki illərdə buraxılmış istiqrazlar üzrə 222,3 mln. 
manat (əsas kredit) geri ödənilmişdir. Beləliklə 01.01.2020-ci il tarixə büdcə kəsirinin 
maliyyələşdirilməsinə daxili kreditlər üzrə 102,5 mln. manat vəsait yönəldilmişdir. Dövlət büdcəsi 
kəsirinin mənbələr üzrə maliyyələşdirilməsi barədə Maliyyə Nazirliyinin 2019-cu il məlumatına 
əsasən bu mənbə üzrə kəsirin bağlanmasına 218,0 mln. manat yönəldilmişdir. 

Hesablamalar Palatasınınnın məlumatlarına əsasən kredit portfelinin 01.01.2019-cu il tarixinə 
olan müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə valyuta üzrə bölgüsündə ABŞ dolları ilə cəlb olunması 
nəzərdə tutulan kredit məbləği 210,5 mln. ABŞ dolları və ya 2,2% azalaraq 9405,6 mln. ABŞ 
dolları (xüsusi çəkisi 77,1%) və faktiki xarici kreditin məbləği 28,4 mln. ABŞ dollar və ya 0,4% 
azalaraq 7208,9 mln. ABŞ dollar (xüsusi çəkisi 80,8%) təşkil etmişdir. Avro ilə isə cəlb olunması 
nəzərdə tutulan məbləğ ABŞ dolları ifadəsində 91,7 mln. ABŞ dollar və ya 8,6% artaraq 1229,4 
mln. ABŞ dollar (xüsusi çəkisi 10,1%) və faktiki xarici kreditin məbləği 22,7 mln. ABŞ dollar və 
ya 3,0% artaraq 778,3 mln. ABŞ dollar (xüsusi çəkisi 8,7%) təşkil edir. 

NƏTICƏ 
Dövlət kreditinin idarə olunması sistemində nəzarət mexanizmi və onun səmərəliliyi, habelə 

təşkilati strukturu və onun təkmilləşdirilməsinin hazırki dövrün tələbinə uyğun şəkildə inkişaf 
etdirilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Dünya ölkələrdə uyğun bir sahədə ciddi işlər 
görülməli və zaman-zaman ayaqlaşılmalıdır. Yoxsa heç bir irəliləyiş ola bilməz. Dövlətin öz borc 
öhdəliklərindən imtina etməsi sözügedən münasibətləri qismən iqtisadi müstəvidən ayırır. Belə ki, 
dövlətin bu istiqamətdə atdığı addım istər daxili, istərsə də xarici miqyasda bilavasitə siyasi 
münasibətlərə təsir göstərir. Bu prosesin ilkin nəticəsi kimi dövlətin kredit reytinqi xeyli aşağı 
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düşür.Dövlət kreditlərinin idarə olunması üzrə bir sıra aiddiyyəti qurumların müəyyən edilməsi 
borc menecmentinin inzibati strukturu nöqteyi-nəzərindən çox yararlıdır. Əksər ölkələrdə dövlət 
borcların menecmenti məsələləri üzrə məsuliyyəti maliyyə nəzarəti, maliyyə bazarları və dövlət 
borclarının idarə olunması üzrə ofislər kimi təşkilatlar daşıyır. Dövlət kredit əlaqələrinin 
əlverişliliyi yuxarıda sadalanan mərhələlər ilə bağlıdır. Yəni, dövlət kreditlərinin idarə olunması 
bu mərhələlərin ayrı-ayrılıqda idarə olunması mənasını verir. Dövlət kreditlərinin əlverişli şəkildə 
idarə olunması dedikdə öhdəliklərin zamanında və tam şəkildə icra olunması nəzərdə tutulmalıdır. 
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XÜLASƏ 
Məqalədə səmərəli reklam fəaliyyətinin təşkili müəssisənin satış həcminin artırılmasında 

güclü bir vasitə kimi tətqiq olunmuşdur. Məhz bu baxımdan müasir dövrdə reklam və onun idarə 
olunmasının tədqiqinə böüyk ehtiyac yaranmışdır. Reklamın tədqiqi dedikdə, reklam vasitələrinin 
və üsullarının seçilməsi, onların əvvəlcədən yoxlanılması, həmçinin reklam fəaliyyətinin təsir 
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur.Reklama ideyaları, məhsulun və ya xidmətin 
xüsusiyyətlərini istehlakçıların tələb və ehtiyaclarının dilinə çevirməyə çalışan kommunikasiya 
forması kimi baxmaq olar. Onu da qeyd edək ki, bizim gördüyümüz və eşitdiyimiz reklam 
elanları bir çox tədqiqatların, strateji planların, taktiki qərarların və konkret İşlərin son məhsuludur 
və bunlarm cəmi reklam prosesini yaradır.Marketinq və reklamın müasir inkişafı bu sahənin daha 
da dərindən tədqiq olunmasına tələbat yaradır.Reklam məqsədli marketinq sisteminin bir 
hissəsidir və ona ayrıca baxılması mümkün deyildir. Müasir müəssisənin idarəetmə sisteminin 
əsasım firmanın məqsədlərini onun bazardakı davranış strategiyalarına çevirən marketinq təşkil 
edir.  

AÇAR SÖZLƏR: REKLAM, İNKİŞAF, MENECMENT 

GIRIŞ 
Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası yer üzündə iqtisadi tərəqqi tempinə görə lider 

ölkədir. Ölkəmizin xarici ticarət əlaqələri intensiv olaraq genişlənir və transmilli müəssisələrin 
Azərbaycan Respublikasına iri sərmayələrinin axını müşahidə edilməkdədir. Ölkəmizdə 
sahibkarlıq müəssisələrinin ərsəyə gəlməsi və tərəqqisi zamanla daha çox sürətlənməkdədir. Bu 
müəssisələrin bazara nüfuz etməsi və rəqabətə davamlı olması marketinq fəaliyyətindən və 
reklamdan asılı olur. Reklam isə marketinqin əsas tərkib hissəsidir, firmanın rəqabət 
qabiliyyətinin artmasının əsas vasitəsidir. 

Səmərəli reklam fəaliyyətinin təşkil edilməsi müəssisənin satış tutumunun artırılmasında 
xüsusi bir vasitədir. Bu nöqteyi-nəzərdən günümüzdə reklam və onun idarə edilməsinin araşdırıl-
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masına xüsusi ehtiyac ortaya çıxmışdır. Reklamın öyrənilməsi dedikdə, reklam vasitələrinin və 
metodlarının müəyyən edilməsi, onların daha qabaqcadan nəzərdən keçirilməsi, o cümlədən, 
reklam fəaliyyətinin təsir əlverişliliyinin dəyərəndirilməsi başa düşülür. 

TƏDQIQAT METODU 
Tədqiqatın metodoloji əsaslarını yerli və xarici ölkə alimlərinin fundamental tədqiqatlarının 

nəticələri, iqtisadi nəzəriyyə, dialektikanın prinsipləri, anlayışları və onların iqtisadi tədqiqatlarda 
tədbiqi xüsusiyyətləri, sistemli yanaşma, qrafiki təhlil, statistik modelləşdirmə, sintez, analiz və 
mühakimə, məntiqi müqayisə, ümumiləşdirmə üsullarından istifadə edilmişdir.Tətqiqatın 
obyektini turizm müəsisələri təşkil edir.  

Reklam - termin Latınca "reklamare" - "ucadan qışqırmaq" və ya "xəbərdar etmək" sözün-
dəndir (qədim Yunanıstanda və Romada elanlar yüksək səslə və ya meydanlarda və digər 
izdihamlı yerlərdə oxunurdu). Reklamın mahiyyətini öyrənərkən reklam anlayışını da vermək 
lazımdır. Reklam fəaliyyəti bazar fəaliyyətinin bir növüdür, nəticəsi bir reklamverən və 
distribyutorun xidmətləri vasitəsilə hədəf alıcının istədiyi cavabı verə biləcək şəkildə ödədiyi bir 
reklam məhsuludur. Bundan əlavə, reklam əsas fəaliyyət olan bazar subyektləri baxımından 
nəzərdən keçirilir. Marketoloqların, reklam qurumlarının, rejissorların, ssenaristlərin, dizaynerlə-
rin, psixoloqların, sosioloqların, fotoqrafların və digərlərinin fəal iştirak etdiyi dərin düşünülmüş 
və elmi şəkildə təşkil olunmuş bir prosesdir.Reklamın əsas sahələri bunlardır: iqtisadiyyat, məişət 
xidmətləri, intellektual xidmətlər, əyləncə, ekologiya, ailə və şəxslərarası münasibətlər, siyasət, 
xeyriyyəçilik və s.Lakin reklamın ən çox yayılmış sahəsi ticarət reklamıdır, reklamın mövzusu 
mallar, ticarət müəssisələri və bu müəssisələrin göstərdiyi xidmətlərdir. Mahiyyət etibarilə 
kommersiya reklamı malların istehlak xüsusiyyətləri və malların satışını müşayiət edən müxtəlif 
xidmətlər barədə məlumatların məqsədyönlü şəkildə yayılması, populyarlıq yaratmaq, mal və 
xidmətlərə tələbat yaratmaq və satışlarını artırmaq üçün istehlakçıları özünə cəlb etməkdir. 

Reklam, istehsal olunan məhsulların fasiləsiz satışını təmin etmək olan marketinq 
marketinqinin bir hissəsidir. Reklam istehlakçının keyfiyyəti, xassələri, çeşidi, istifadə qaydaları 
(istismarı), istehlak və mallar və xidmətlər barədə digər məlumatları dəqiq və düzgün şəkildə 
məlumatlandırmalıdır. Bu reklam funksiyası malların daha səmərəli istehsalına və əhalinin 
tələbatını daha yaxşı ödəməsinə şərait yaradır. 

Bazar, reklam kanalları vasitəsi ilə istehsalçının hərəkətləri haqqında məlumat alaraq, 
təşviqedici və ya həyəcanlandıran məlumatları, xüsusən də paylayıcı şəbəkənin müxtəlif 
səviyyələrindən - satış agentlərindən, topdansatış və pərakəndə satış yerlərindən və 
istehlakçılardan gələn məlumatlar yaradır. Bundan əlavə, istehsalçı özünə lazım olan məlumatları 
məlumatla işləyən ixtisaslaşmış təşkilatlardan - müştərilərinə hazır araşdırmalarla təmin edən 
dərnəklərdən, institutlardan, agentliklərdən, habelə satışa birbaşa və ya dolayı təsir edən amillər 
haqqında məlumatları ehtiva edən tövsiyələrdən alır.  

Beləliklə, istehsalçı təsir edə biləcəyi nəzarət edilən amillər və marketinqin həyata keçirildiyi 
mühitin təsiri nəticəsində yaranan xarici və nəzarətsiz amillər haqqında məlumat alır. Bu 
nəzarətsiz amillər müəyyən bir ölkədə, dövlət və ictimai qurumlarda mövcud olan siyasi, iqtisadi, 
hüquqi şərtlərin, mədəniyyətin səviyyəsi və spesifikliyi, əhalinin milli xüsusiyyətləri və s. və 
reklam kampaniyalarını inkişaf etdirərkən nəzərə alınmalıdır.( Nəsibov V.N, 2014) 

Nəticədə bazar haqqında məlumat və istehsalçının hərəkətlərinə reaksiya marketinq 
xidmətində və ya onunla işləyən ixtisaslaşdırılmış marketinq təşkilatında toplanır. Bu məlumatlara 
əsasən yeniləri hazırlanır və köhnə reklam kampaniyaları düzəldilir, həmçinin müəyyən məhsullar 
üçün reklam məhsullarının nümunələri təqdim olunur. 

Bu yanaşmalar arasındakı fərqləri görməklə, müəssisənin strategiyası ilə reklam strategiyası 
arasında olan qarşılıqlı əlaqə haqqında nəticə çıxartmaq mümkün olur. Bizim fıkrimizcə, 
müəssisənin strategiyalarının formalaşdınlmasma dair təklif edilən yanaşmalar müəssisənin maddi 
resurslarının uçotundan tutmuş strategiyanın potensialının üzə çıxarılmasına qədər olan bir prosesi 
əhatə edir. Lakin bütövlükdə götürdükdə, bu yanaşmaların müəyyən ümumi tərəfləri də vardır.  
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Kompleks yanaşma baxımından reklam marketinqin funksiyalarına tabedir. Bu, seçilmiş 
marketinq strategiyalarına müvafiq olaraq reklam fəaliyyətinin planlaşdırılması prosesində 
bilavasitə aşkarlanır.Qısa və dəqiq şəkildə ümumiləşdirilmiş bu nəticələr reklam strategiyalarının 
formalaşdırılmasmda və müəssisənin reklam fəaliyyətinin köməyilə rəqabət üstünlüyünün əldə 
olunmasında tətbiq oluna bilər. Bu dediklərimizi daha ətraflı nəzərdən keçirək. Müəssisənin 
strategiyalar kompleksinin tərkib hissələri reklam fəaliyyətinin təşkilinə və planlaşdırılmasma 
bilavasitə təsir göstərir: maliyyə strategiyası reklama çəkilən maliyyə xərclərinin ölçülərini, 
təşkilatı strategiya isə müəssisənin strukturunda marketinq xidmətləri bölmələrinin mövcud 
olmasını nəzərdə tutur. 

Reklam agentliklərinin rəqabət üstünlüyünün əldə olunmasına reklam fəaliyyətinin etdiyi 
təsirdən danışdıqda, rəqabət üstünlüyünü iki yerə - daxili (müəssisə istehsal və ya idarəetmə xərc-
lərində üstünlüyə malikdir, yəni əmtəənin maya dəyəri rəqiblə müqayisədə daha aşağıdır) və 
xarici - (istehlakçının qəbul etməsini nəzərdə tutan) ayırmaq lazımdır. Müəssisənin xarici rəqabət 
üstünlüyünə reklam fəaliyyətinin təşkili və planlaşdırılması nəticəsində nail olunur. Məhz reklam 
fəaliyyəti məqsədli istehlakçının şüurunda müəssisənin mövqeləşdirilməsinə imkan yaradır.De-
məli, strateji planlaşdırmanın məqsədi - uğıırlu inkişafa və rəqabət üstünlüyünün əldə olunmasına 
istiqamətlənmiş, bazarda kompaniyanın normal fəaliyyət göstərməsi üçün əlverişli şərait yarat-
maqdır. 

V.Saliy və Z. Saliy müəssisənin inkişaf strategiyalarının hazırlanmasında strategiyalara bir 
məharət, bacarıq kimi baxmışlar və strategiyanın potensialı anlayışını yaratmışlar. «Bu, müəyyən 
olunan məqsəd və vəzifələrə uyğun olaraq kompleks vasitələrlə təşkilatın rəqabət üstünlüyünün 
əldə olunması uğrunda olan hərəkətlərin ardıcıllığı ilə rəqabət aparmaq bacarığıdır». Bu tərif 
inkişafın məqsədlərini açıqlayır, qəbul olunan qərarların kompleks xarakterli olmasını əks etdirir, 
habelə hərəkətlərin həyata keçiriləcəyi məkanı və strategiyaların nisbi xarakterini müəyyən edir.  

Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, bir neçə kompaniya eyni strateji yanaşmaya 
malikdirsə, yüksək əminliyə, inama və daha güclü strategiya potensialına sahib oan kompaniya 
bazarda qalib gələcəkdir. Bir çox alimlərin müəssisənin marketinq strategiyaları sahəsində olan 
elmi təcrübələrini ümumiləşdirərək, aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar. 

NƏTICƏ 

1. Reklam reklamverici tərəfindən təqdim olunan ideya, xidmət, məhsul haqda inandırıcı 
xarakter daşıyan və pullu informasiyanın müəyyən vasitələrlə şəxsiyyətin göstərilməməsi ilə 
verilməsi prosesidir. 

2. Reklam sahəsində olan strateji məsələləri daha səmərəli həll etmək məqsədi ilə biznes və 
məhsulun xüsusiyyətləri haqda dəqiq təsəvvürə malik olmaq, kompaniyanın güclü və zəif 
tərəflərini bilmək, bazar haqqında informasiyaya sahib olmaq, onun təklif etdiyi imkanları bilmək, 
habelə bazardakı fəaliyyətin problemlərini təsəvvür etmək (buna SWOT analiz deyilir) çox 
vacibdir. Reklam kompaniyasının büdcəsini, kompaniyada işlənmiş reklam vəsaitlərinin 
müddətlərinə uyğun olaraq planlaşdırılması vacibdir. 

3. Digər bütün fəaliyyət növləri kimi reklamın da müvəffəqiyyətinin əsasını keyfiyyətli və 
peşəkar idarəetmə təşkil edir. Reklam menecmenti (reklamın idarə edilməsi) reklamın müasir 
mərhələdə hərtərəfli inkişafının səmərəli amilidir. Firmanın hər bir inkişaf mərhələsində müxtəlif 
tip satış menecmentindən (texnoloji, maliyyə, korporativ, funksional və s.) istifadə edilir. Reklam 
menecmentinə - reklam kampaniyasının həyata keçirilməsinin hər bir mərhələsində onun təşkili, 
koordinasiyası və idarə edilməsi üzrə məsələlər daxildir. 

4. Ümumi halda reklam menecmentini digər insanların intellektindən və davranış motivlərin-
dən, əməkdən istifadə etmək yolu ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün olan bir elm və 
incəsənət növü kimi təsəvvür etmək olar. Menecment insanlara hər hansı bir məqsəd üçün istiqa-
mətlənmiş təsirdir və burada məqsəd qeyri-mütəşəkkil elementlərin istehsalın gücünə və səmərə-
liliyinə çevrilməsidir. Başqa sözlə desək, menecment - insanların elə imkanlarıdır ki, bunun kö-
məyi ilə liderlər resurslardan istifadə edərək təşkilatın strateji və taktiki nailiyyətlərini əldə edirlər. 
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Xülasə 
Məqalədə Yaponiya iqtisadiyyatının 2-ci dünya müharibəsidən sonrakı iqtisadi durumu 

lakonik formada verilmiş, yenidənqurma və inkişaf mərhələsində özəl istehsalat müəssisələrində 
keyfiyyətə nəzarət prosedurlarının əhəmiyyəti və onların mahiyyətini təşkil edən metodika“Toyo-
ta Motor Corporation”şirkətinintimsalında analiz edilmişdir. Keyfiyyətə nəzarət və Ümumi 
Keyfiyyət İdarəetməsi anlayışlarının makroiqtisadi göstəricilər üzərindəki təsiri mötəbər mənbələ-
rə istinad edilərək araşdırılmışdır. Qeyd olunan tədqiqatı rəhbər tutaraq Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən bir qisim orta həcmli özəl sənaye müəssisələrinin mövcud vəziyyətitəhlil edilmiş və 
inkişafetməkdə olan Azərbaycan iqtisadiyyatı üzərindəki təsirləri göstərilmişdir. Məqalə sözüge-
dən özəl müəssisələrdə keyfiyyətə nəzarət və bütövlükdə keyfiyyət idarəetməsi prosedurlarının 
zəifliyinin Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərinin formalaşmasındakı rolu müşahidə edilərək ye-
kunlaşdırılmışdır. 

Açar sözlər: keyfiyyətə nəzarət, sənayeləşmə, “Toyota Motor Corporation”. 

THE ROLE OF QUALITY CONTROL PROCEDURES IN PRIVATE ENTERPRISES 

IN JAPAN’S ECONOMIC DEVELOPMENT AND EXAMPLES ON IMPLICATIONS 

FOR THE ECONOMY OF AZERBAIJAN. 

Resume 
This article examines the economic condition of the Japanese economy after World War II in 

a laconic form, furthermore, analyzing the importance of quality control procedures in private 
manufacturing enterprises during the reconstruction and development phase, and the essence of 
methodology that constitutes those concepts, from the perspective of Toyota Motor Corporation. 
The impact of the concepts of Quality Control and Total Quality Management on macroeconomic 
indicators has been explored regarding authoritative sources. In the lights of this study, the current 
situation of medium-sized private industrial enterprises operating in Azerbaijan has been 
scrutinized and the role in the developing Azerbaijani economy is shown. The article has been 
summarized with the analysis of the weakness of Quality Control and Total Quality Management 
procedures in these private enterprises and the overall effects of these processes on the formation 
of economic indicators of Azerbaijan. 

Keywords: Quality control, industrialization, “Toyota Motor Corporation”. 
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Giriş 
Texnologiya əsrində insanların ehtiyaclar piramidasında köklü dəyişikliklər baş vermiş və 

yeni bazar şərtlərində müəssisələr özlərinin rəqabətlilik potensiallarını maksimallaşdıraraq 
səmərəli məhsul və xidmət istehsal etmək məqsədiylə istehsalat prossesinin optimallaşdırması, 
minimum xammalla maksimum məhsul istehsalı və istehsal prossesində xətaların aradan 
qaldırılması kimifaktorların önəmini dərk etmişlər. Bu nöqteyi-nəzərdən keyfiyyət anlayışının 
mütərəqqi cəhətlərinə elmi-metodiki üsullarla öz xidməti fəaliyyətlərində geniş yer ayırmışlar. 
Məqalədə “Toyota Motor Corporation”şirkəti kontekstində Yaponiya yanaşmasının makroiqtisadi 
göstəricilərə təsiri W. Edwards Deming-in“Zəncirvari Reaksiya” modeli ilə tədqiq edilmiş və 
Azərbaycan üçün nümunələndirilmişdir.  

YaponiyadaKeyfiyyət və “Keyfiyyətə Nəzarət” anlayışları: “Toyota Motor 

Corporation” 
Mahiyyət etibarilə keyfiyyət bir obyektin necəliyi, yaxşı və ya pis olmasının əlaməti, 

xüsusiyyəti və dəyəridir[1]. Keyfiyyətə nəzarət prossesi istehsalın səmərəliliyi baxımından 
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir və günümüzdə bir qisim prosedurlarla həyata keçirilir. Bu 
baxımdan Yaponiya özünün iqtisadi sabitliyi, maliyyə mənbələrinin çeşidliliyi və inkişaf etmiş 
infrasturkturu ilə dünya iqtisadi sistemində mühüm rola malikdir və xüsusilə önə çıxmaqdadır. 
Yaponiya 2-ci Dünya Müharibəsində özünün bütün mənbələrini səfərbər edərək iştirak etmiş, 
müharibənin yekununda infrastrukturu və istehsalat müəssisələri ciddi zərər görmüş, o cümlədən 
intellektual kapitalının isə əhəmiyyətli bir qismini itirmişdir. Bütün bu fəsadların fonunda, 
müharibə sonrası Yaponiya özünün strateji iqtisadi inkişaf planının ilkin mərhələsində əsas 
yatırımını özəl sektörün inkişafı konteksində elmi-texniki araşdırmalara yönəltmişdir[2]. Bununla 
da istehsalın optimallaşdırılması istiqamətində yeni nəzəriyyələrin tədqiqi və tətbiqi ardıcıl 
xarakter alaraq Keyfiyyətə nəzarət sahəsində də yeni yanaşmanın bərqərar olmasına zəmin 
hazırlamışdır. 

İlk dəfə 1949-cu ildə statistik metodlara söykənən keyfiyyətə nəzarət texnikasını tətbiq edən 
və “Yapon İqtisadi Möcüzəsinin” hərəkətverici qüvvələrindən olan “Toyota Motor Corporation”, 
bu gün Ümumi Keyfiyyət İdarəetməsi anlayışı altında 28 ölkədə yerləşən 51 müəssisədə özünün 
istehsal qabiliyyətini müxtəlif metodlarla tənzimləyir, habelə anbarlarından səmərli bir şəkildə 
istifadə etməklə xərcləri minimuma endirir [3]. 

“Toyota Motor Corporation” ilə əlaqədar diqqət cəlbedici digər bir məqam isə şirkətin 
idarəetmə və istehsalat keyfiyyətini daha müsbətə meyilləndirən metodika dəyişikliklərinə 
adaptasiyada çətinlik çəkməməsidir. Bütövlükdə bu strategiya ”Kaizen” adlanır. Yapon dilindəki 
iki kəlimənin (“Kai” və “Zen”) birləşməsindən əmələ gələn ifadə, daha yaxşısı üçün inkişaf 
mənasına gəlir [4]. 

Bir çox keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyət idarəetməsi nəzəriyyələrinin banisi kimi də 
tanınan“Toyota Motor Corporation” prosseslərə konspetual yanaşması baxımından mütərəqqi 
amilləri öz fəaliyyətində ehtiva edir. 90-cı illərin əvvəllərində meydana çıxmış və əsasən prossesə 
izafi xərc yükləyən faktorlardan yayınmaq məqsədiylə tətbiq olunan “Lean Manufacturing” 
konsepsiyası bunun bariz nümunəsidir. Sözügedən yanaşmanın komponentləri aşağıdakılardır: 

 Əməyin optimallaşdırılması: 
 İstehsalata cəlb olunan işçilərin görəcəkləri iş barədə normaların və təlimatların qəti 

şəkildə müəyyənləşdirilməsi. 
 İşçilərin prossesə dair bilik və bacarıqlarının tədris və təkmilləşdirmədən keçirilməsi. 
 Xidməti fəaliyyətin adekvat qiymətləndirilməsi və mükafatlandırılması. 

 Prossesin optimallaşdırılması:  
 Tələbata görə istehsal vasitəsiylə saxlama xərclərinin minimuma endirilməsi. 
 İstehsal prosedurlarının bəsitləşdirilməsi.  
 Daxili kommunikasiya mühitinin formalaşdırılması. 

 İstifadə olunan texnologiyanın optimallaşdırılması: 
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 Texnikanın istehsal xəttinə tam inteqrasiyası. 
 Zəruri komputer proqramlarının texnika və istehsal prossesi ilə uyğunlaşdırılması. 
 Qabaqlayıcı təmir-bərpa tədbirlərinin görülməsi. [5]. 
Keyfiyyətə nəzarət prosedurlarının makroiqtisadi göstəricilər üzərindəki təsirləri 
Xronoloji olaraq Yapon iqtisadiyyatının sənayeləşmə mərhələlərini analiz etsək, görərik ki, 

iri sənaye müəssisələrində keyfiyyətə nəzarət mexanizmlərinin və ümumi keyfiyyət 
idarəetməsinin intensiv tətbiq olunduğu spesifik tarixlərdə (1950-1980), Yapon iqtisadiyyatı 
tarixdə nümunəsinə nadir rastlanan bir həddə artım göstərmişdir (%15) [6]. Artım statistikasına 
əsasən deyə bilərik ki, Ümumi Keyfiyyət İdarəetməsinin ifadə etdiyi mikroelementlərin (Müştəri 
yönümlülük, komandanın bütöv bir orqanizm kimi prosseslərdə iştirakı, zamanın düzgün 
idarəedilməsi, mükafatlandırma sisteminin adekvat olması, problemlərə praqmatik yanaşılması, 
keyfiyyəti hər addımda qorumaqla gələcəyə fokuslaşmaq və s.) [7] makroiqtisadi göstəricilər 
üzərində çox ciddi təsirə malikdir. Keyfiyyət mövzusunda mötəbər mənbə hesab onunan 
Amerikalı alim Edwards Deming-in Zəncirvari Reaksiya (Demings Chain Reaction) modelinə 
görə, əgər bir istehsal müəssisəsi ümumi keyfiyyət anlayışını inkişaf etdirmək məqsədiylə 
kompleks tədbirlər görərsə; 
1. Azalan texniki yanlışların, istehsal defektlərinin və gecikmələrin, fonunda xərclər azalacaqdır. 
2. Artan keyfiyyət və azalan xərclər təbii olaraq məhsuldarlığı yüksəldəcəkdir. 
3. Qalxan məhsuldarlıq firmanın bazara daha keyfiyyətli və aşağı qiymətli məhsulunu təqdim etməklə 

rəqabətlilik bacarığını maksimallaşdıraraq bazar payının artırılmasını təmin edəcəkdir. 
4. Bununla da şirkət öz sahəsində rəqabətə davamlı olacaq və sektorda söz sahibinə çevriləcək. 
5. Böyüyən şirkət daha çox kapital cəlb edib biznes əməliyyatlarını şaxələndirərək daha çox iş yeri 

yaradacaq. [8] 

Deming-in metodikasına görə müəssisədaxili keyfiyyət prosedurlarının sonda daha çox 
kapital və daha çox iş yeri (daha çox vergi və daha az işsizlik) yaradır. Nəticə etibarilə, yuxarıda 
qeyd olunan metodika, keyfiyyət idarəetməsinin müəssisədaxili bir məsələ olmadığını və son 
mərhələdə makroiqtisadi göstəricilərə mənfi və ya müsbət təsir etmə potensialına malik mühüm 
bir anlayış olduğunun bariz sübutudur. 

  

 
Qrafik1. 1960-1980-ci illər arasında Yaponiyada ÜDM-in artım tempi (trilyon dollarla)    

Mənbə: Dünya bankı 
 

Yuxarıdakı qrafik məsələyə daha konkret yanaşmağa imkan verir. Dünya Bankının məlumat 
bazasından əldə edilən qrafik onu göstərir ki, Yapon iqtisadiyyatı 1960-1980-ci illər arasında 
özünün məhsuldarlığını və istehsal potensialını optimallaşdıraraq ÜDM artışında rekord 
göstəriciyə nail olmuşdur. 

Makroiqtisadi göstəricilər üzərində ayrı-ayrı sahibkarlıq subyektlərində keyfiyyətə nəzarət və 
Ümumi Keyfiyyət İdarəetməsi prosedurlarının əhəmiyyətini Deming-in Zəncirvari Reaksiya 
modeli (Deming Chain Reaction) vasitəsi ilə qeyd etdim. Nəzərə alsaq ki, sağlam iqtisadiyyat 
mahiyyət etibarilə istehsal üsullarının fərqləndirilməsi, optimallaşdırılması o cümlədən 
davamlılaşdırılması xüsusiyyətləridir [9], o zaman deyə bilərik ki, özəl müəssisələr də istehsal 
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kanallarının fərqləndirilməsi, optimallaşdırılması və rəqabətədavamlılaşdırması sağlam iqtisadi 
mühiti şərtləndirən başlıca səbələrdəndir. Bu qəbildən olan örnəklərlə zəngin olan Yapon 
iqtisadiyyatını müşahidələrimiz səbəbsiz deyildir. Çünki iqtisadi davamlılıq nöqteyi-nəzərindən 
biznes ekosistemini müxtəlif vasitələrlə sağlamlaşdıran müharibə sonrası Yaponiya yanaşması 
inkişafetməkdə olan və müvafiq istehsal sahələri üzrə tarazlı, dayanıqlı və ixracyönümlü iqtisadi 
model formalaşdırmaq arzusunda olan ölkələr üçün ideal yanaşmadır.[10] Aşağıdakı qrafikdə 
“Toyota Motor Corporation” şirkətinin Yaponiyada yerləşən müəssisələrində istehsal etdiyi və 
Yaponiyadan ixrac etdiyi minik avtomobilləri, sərnişin avtobusları və yükdaşıyan maşınların sayı 
illər üzrə verilmişdir. İxrac potensialının özünün pik həddinə çatması isə Qrafik 2-də də görün-
düyü kimi əsasən 1960-cı illərdən, yəni keyfiyyət məsələsinin müəssisələrdə prioritetləşməsindən 
sonra başlamışdır.  

 

 
Qrafik 2. 1935-2011-ci illər arasında “Toyota Motor Corporation” şirkətininYaponiyadanixracetdiyinəqliyyatvasitələri (ədədlə). 

Mənbə: toyota-global.com 

 

Azərbaycan Respublikasındakı vəziyyət 
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı da özünün mikro və makro göstəricilərinə görə 

inkişafetməkdə olan iqtisadiyyatlar kateqoriyasındadır, bu baxımdan Yapon keyfiyyət idarəetməsi 
metodikasının müxtəlif üsul və vasitələrlə tətbiq oluna biləcəyi münbit şərait ölkəmizin özəl 
sektorunda mövcuddur. Lakin, əksər özəl istehsal müəssisələrinin məhsuldarlığı təmin etmək 
üçün innovativ metodlara (xüsusilə keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyət idarəetməsi) yönəlməyə 
istəksizliyi Azərbaycanın istehsal potensialından tam yararlanmağa imkan vermir. Bunun fonunda 
ölkə sərhədləri daxilində istehsal olunan mal və xidmət miqdarı kəmiyyət və keyfiyyət etibarilə 
həm daxili bazarı təmin etməyə qadir olmur, həm idxalın artmasına rəvac verərək tədiyyə 
balansında kəsr yaratmaqla tarazlaşma meyllərinin qarşısını alır, həm də ayrı-ayrı sahibkarlıq 
subyektlərinin rəqabətə davamlılığını azaldır.  

Ölkənin ali təhsil ocaqlarında kifayət qədər hazırlıqlı akademiklər xüsusilə istehsal və 
iqtisadiyyat üzrə ciddi araşdırmalar ortaya qoysa da bu elmi-texniki bazadan faydalanmaq 
meylləri göstərməyən sahibkarların sayı çoxluq təşkil edir. Onlar təəssüfki, daha çox istehsalat 
prossesini kustar və ənənəvi üsullarla aparmağa can atırlar. Belə olan halda qənaət etdiklərini zənn 
edən sahibkarlar əslində yalnız öz biznes subyektlərinin fəaliyyətinin davamlılığını təhlükə altında 
qoymaqla qalmır, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının rəqabət immunitetinin formalaşmasına öz 
mənfi təsirini göstərir. Mövzu ilə əlaqədar aşağıdakı kiçik müşahidə eyni tipli yüngül sənaye 
məhsullar ıistehsal edən və fəaliyyət müddəti təqribi 7-10 il arasında olan 20 ortahəcmli istehsalat 
müəssisəsinin rəhbərliyinin fəaliyyəti üzərində aparılmış və sorğu ilə yekunlaşdırılmışdır. Onlar 
keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyət idarəetməsi prosedurlarını tətbiq etməmələrini, o cümlədən, 
keyfiyyət mövzusunda hər hansı akademik və ya peşəkar yardım almamalarını əsasən bu 4 
faktorla xarakterizə etmişlər: 
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Cədvəl1. Keyfiyyətə nəzarət və Keyfiyyət idarəetməsi anlayışlarına seçilmiş özəl müəssisələrin yanaşmaları 

 
Cədvəldən göründüyü kimi sorğuya cəlb olunan özəl müəssisələrdən 60%-i keyfiyyətə 

nəzarət prosedurlarının əhəmiyyətini tam surətdə qavramır və ya ümumiyyətlə maraqlanmır. 
Təkcə bu faiz dərəcəsi onu deməyə əsas verir ki, özəl sektorda fəaliyyət göstərən sənaye 
müəssisələrinin əksəriyyətində prossesi təşkil edən insan resurslarının iqtisadiyyatın əsasını təşkil 
edən istehsalat prossesi və onun idarəedilməsi barəsindəki məlumat və bilikləri arzuolunan 
səviyyədə deyildir. Cədvəldə qeyd olunan %20-lik seqment isə keyfiyyətə nəzarət 
mexanizmlərinin müəssisələr üçün izafi xərc yaradacağını düşünür. Məhşur keyfiyyətə nəzarət 
alimi Genichi Taguchi qeyd edir ki, xərclərin miqdarı keyfiyyətdən daha önəmlidir, lakin xərcləri 
minimallaşdırmanın ən yaxşı yolu keyfiyyətdir. Bundan əlavə məlumat üçün qeyd edim ki, 
yuxarıda verilən 20 şirkətdən yalnız dördü özünün“Mission” (şirkətin quruluş məqsədi) və 
“Vision” (şirkətin gələcəkdə tutmaq istədiyi mövqe) bəyənatını təqdim etdi. Bu isə ona dəlalət 
edir ki, şirkətlərin ciddi struktur və təşkilati problemləri vardır və bütövlükdə korporativ 
strategiyaları yoxdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, keyfiyyət konsepsiyası korporativ strategiyanın 
aparıcı amillərindəndir və bütövlükdə şirkətin davamlı fəaliyyətinin təminatçılarındandır. 

Nəticə 
Mahiyyət etibarilə araşdırmada Azərbaycanda özəl sahibkarlıq mühitində keyfiyyətə nəzarət 

prosedurlarının zəifliyinin ölkə iqtisadiyyatının dinamik artım tempinə göstərdiyi mənfi təsirin 
fəsadları və onları aradan qaldırma yolları beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq müxtəlif elmi-
metodiki üsullarla təhlil edilmişdir. Nəticədə aydınlaşdırılmışdır ki, özünün xarakterinə görə 
kifayət qədər mürəkkəb bir mexanizm olan istehsala primitiv və ənənəvi yanaşma, bu prossesin 
nəticəsində istehlakçıya çatacaq məhsulun keyfiyyətində özünü mənfi şəkildə büruzə verir və 
bütövlükdə yerli istehlakçının Azərbaycan istehsalı olan məhsullara qarşı sterotiplərinin 
yaranmasına rəvac verir. Bu məqamda hesab edirəmki, Deming-in Zəncirvari Reaksiya (Demings 
Chain Reaction) modelini xatırlamaq faydalı olar. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi ölkəmizdə 
yerləşən ayrı-ayrı özəl sənaye müəssisələrində keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyət idarəetməsinə 
konseptual yanaşmanın olmaması sonda ÜDM üzərində öz mənfi təsirini göstərir. O cümlədən, 
yaranan vəziyyət əvvəldə də qeyd etdiyim kimi həm də ölkənin ixrac potensialından tam surətdə 
faydalanmasının qarşısını alır və ölkəyə kapital axınının azalması ilə nəticələnir.  

Nəzərə almaq lazımdırki, ölkənin makroiqtisadi institutları və dövlətin ayrı-ayrı iqtisadi 
təşkilatları iqtisadi sabitliyi və tərəqqini təmin etmək məqsədiylə qeyri-neft sektorunun inkişafı 
çərçivəsində istehsal müəssisələrini biznes əməliyyatlarını şaxələndirməyə və“MadeinAzerbaijan” 
brendi altında ixraca təşviqedir[11]. Lakin mövcud vəziyyətdə real sektorun yuxarıda qeydolunan 
məsələlərə görə maliyyə durumunun qeyri-stabilliyi, maddi-texnikibazasının zəifliyi, insan 
resursunun peşəkar bacarıqlarının arzuolunan səviyyədə olmaması dövlətin çağırışlarına adekvat 
cavab verəcək mal və xidmət istehsalına mane olur.  

Araşdırmanın nətisəsi onu göstərir ki, “Toyota Motor Corporation” şirkətinin timsalında 
Ümumi Keyfiyyət İdarəetməsi konsepsiyasının ehtiva etdiyi mikroelementlər (Müştəri 
yönümlülük, komandanın bütöv bir orqanizm kimi prosseslərdə iştirakı, zamanın düzgün 
idarəedilməsi, mükafatlandırma sisteminin adekvat olması, problemlərə praqmatik yanaşılması, 
keyfiyyəti hər addımda qorumaqla gələcəyə fokuslaşmaq və s.) Yaponiyada sənayenin inkişafında 
müstəsna rola malik olmuşdur və olmaqdadır. Bu baxımdan ölkəmizdə də geniş imkanlar vardır. 
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Bütövlükdə prossesin müsbət yöndə inkişafı üçün keyfiyyətə nəzarət prosedurları azərbaycanlı 
sahibkarlar tərəfindən nəhayət zəruri hesab olunmalı və özlərinin idarəetmə və istehsal 
fəlsəfələrinin əsasını təşkil etməlidir. Çünki, sağlam biznes ekosistemi formalaşdırmaq üçün 
iqtisadi cəhətdən fəaliyyətini sağlam təməllər üzərinə quran müəssisələrə çox ciddi ehtiyac vardır.  
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XÜLASƏ 
Məqaələnin əsas məqsədi istehsal müəssisələrində maliyyə menecmentinin təkmilləşdirilməsi 

məsələlərinin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Eyni zamanda maliyyə 
menecmentinin nəzəri metodoloji əsaslarının formalaşması və təkmilləşməsi istiqamətində 
müxtəlif təkliflərin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.İstehsal fəaliyyətinin idarə edilməsi 
konsepsiyasının işlənib hazırlanması mütəxəssislərin və rəhbərlərdən yüksək peşəkarlıq, eyni 
zamanda menecment sahəsində dərin nəzəri biliklərin olmasını tələb edir. Hazırki dövrdə 
menecment müəssisə və təşkilatlarda həyata keçirilən müxtəlif sosial-iqtisadi proseslərə geniş 
şəkildə tətbiq olunur.Dünya təcrübəsində olduğu kimi Azərbaycanda menecmentin xüsusi 
formaları yayılmışdır.Buna misal olaraq maliyyə menecmeti, innovasiya menecmenti,işçi 
heyətinin menecmenti və s. misal göstərmək olar.İstehsal müəssisələrində maliyyə menecmenti 
maliyyə sisteminin bütün elementlərinə nüfuz edir və bazar iqtisadiyyatı şəraitində idarəetmə 
strukturunun ən mühüm tərkib hissəsi kimi çıxış edir.  

AÇAR SÖZLƏR: MALIYYƏ, İSTEHSAL, MÜƏSSISƏ 

GIRIŞ 
Təcrübə göstərir ki, müəssisənin menecmenti bir qayda olaraq, maliyyə sahəsində idarəetmə 

mexanizminin modifikasiyasına məhz operativ funksiyalardan başlayır. Belə halda maliyyənin 
operativ idarəolunma sistemini qurarkən bir tərəfdən zərurilik yaranır ki, məsul şəxslərin aylıq 
interval kəsiyində pul vəsaitlərinin və öhdəliklərin hərəkətinin son qiymətlərini almağa imkan 
verən müvəqqəti planlaşdırma mexanizmi qurulsun. Əks halda məsul şəxsin ödəmələrinin limitini 
müəyyən etmək mümkün olmayacaq. Digər tərəfdən, perspektivdə taktiki səviyyədə maliyyənin 
operativ idarəolunma sisteminin təkmilləşdirilməsinə baxmaq zəruridir. Maliyyənin operativ idarə 
olunma sistemindən qurulan strukturun şərtləri ilə zidiyyətlərin yaranmasının mümkünlüyünü 
kənar etmək zəruridir.  
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Müəssisələrinin inkişafına imkan yaradan maliyyə axınlarının idarə olunması sistemini 
yaratmaq məsələsini həll etmək üçün maliyyə xidməti strukturunda xəzinə yaradır. Onun 
köməkliyi ilə maliyyə direktoru vaxtında rentabelliyin aşağı düşməsinin, likvidliyin, biznesin 
qiymətinin mümkün problemlərini proqnozlaşdıra bilər, səbəblərini tapa bilər, uyğun arzu 
olunmayan proseslərin qarşısının alınması üçün və ya xəbərdarlıq edilməsi üçün tədbirlər təklif 
edə bilər.Müəssisə səviyyəsində maliyyə axınının düzgün idarə edilməməsi nəticəsində 
Azərbaycan iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrində zərərlə işləyən müəssisələrin sayının artması 
meyili müşahidə olunur. 

TƏDQIQAT METODU 
Məqalənin metodunu iqtisadi-statistik təhlil, müqayisəli təhlil, qrafik tədqiqatlar, 

ekonometrik təhlili, E-views programı əsasında hesablamalar, Dickey Fuller (Augmented Dickey 
Fuller: ADF) testi təşkil edir. 

Müəssisənin maliyyə axınlarının düzgün təşkili şirkətin gəlirliliyinə birbaşa təsir edir. 
Maliyyə idarəçiliyində tətbiq olunacaq strategiyalar şirkətin gəlirliliyinə müsbət və ya mənfi təsir 
göstərə bilər. Müəssisənin maliyyə axınlarını idarə etmək istehsal müəssisələri üçün çox 
əhəmmiyyətli strategiyalardan biridir. Tədqiqatımızda analizləri aparmaq üçün şirkətlərin illik 
balans hesabatlarından əldə edilmiş dəyişənlər istifadə edilmişdir. Bu dəyişənlər, xalis pul 
vəsaitləri, cəmi aktivlər, cəmi kapital, cəmi öhdəliklər, cari likvidlik və cəmi gəlirlərdir. 

Tədqiqatımızın bu bölümündə illik dövriyyələrinin 500 min manata yaxın və üzərində olan 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 şirkətin «SƏBA ASC», «Milk Pro MMC» və “Karmen” 
istehsal müəssisələrinin 2016-2019-cu il aralığını əhatə edən datalardan istifadə edilmişdir. 
Tədqiqatımızda əsasən böyük şirkətlərin ələ alınmasında məqsəd sahibkarlıq və yönətim ayrımı 
olmayan şirkətləri ələ almaqdır. Datalar şirkətlərə mail ataraq, şəxsi müraciətlər edilərək və eyni 
zamanda rəsmi saytdan hesabatlar əldə edilmişdir. Ümum Daxili Məhsul dataları isə Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika saytından əldə edilmişdir. 

Analizlər aparmaq üçün dəyişənlər olaraq, cəmi aktivlər, cəmi kapital, cəmi məcmu gəlir, 
xalis pul vəsaitləri, cəmi öhdəliklər və cari likvidlik dəyişənləri istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatımızda hipotez olaraq aşağıda göstərilən hipotezlər üzərinə analizlər aparılacaq. 
Hipotez 1: Müssisənin maliyyə axınlarının dövriyyə əmsalı ilə şirkətin xalis gəlir marjası 

arasında pozitiv əlaqə vardır. 
Hipotez 2: Cari likvidlik nisbəti ilə şirkətin xalis gəlir marjası arasında pozitiv əlaqə vardır. 
Hipotez 3: Borclanma əmsalı ilə şirkətin xalis gəlir marjası arasında pozitiv əlaqə vardır. 
Hipotez 4: Maliyyə axınlarının dövriyyə əmsalı ilə şirkətin aktivlər üzərində geri dönüş 

nisbəti arasında pozitiv əlaqə vardır. 
Hipotez 5: Cari likvidlik nisbəti ilə şirkətin aktivlər üzərində geri dönüş nisbəti arasında 

pozitiv əlaqə vardır. 
Hipotez 6: Borclanma əmsalı ilə şirkətin aktivlər üzərində geri dönüş nisbəti arasında pozitiv 

əlaqə vardır. 
Hipotez 7: Maliyyə axınlarının dövriyyə əmsalı ilə şirkətin kapital üzərində geri dönüş nisbəti 

arasında pozitiv əlaqə vardır. 
Hipotez 8: Cari likvidlik nisbəti ilə şirkətin kapital üzərində geri dönüş nisbəti arasında 

pozitiv əlaqə vardır. 
Hipotez 9: Borclanma əmsalı ilə şirkətin kapital üzərində geri dönüş nisbəti arasında pozitiv 

əlaqə vardır. 
Tədqiqatımızın nəticəsi Azərbaycanda müxtəlif şirkətlər üzərində tətbiqi baxımından önəmli 

hesab edilir. Bunun əsas səbəbi aparılmış analizlərlə bağlı olaraq gələcəkdə şirkətlərin strategiya-
ları müəyyənləşdirilməklə birlikdə maliyyə axınları strategiyasının müəyyənləşdirilməsində 
tədbiq ediləcəkdir. Analizlər zamanı Haussmann testindən istifadə edilmişdir. Haussmann 
testindən əlavə olaraq reqressiya analizləri aparılmışdır. Analizlərin nəticələri aşağıda verilmişdir. 
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Haussmann Testi 

Variable Fixed Random 

İncome margin 0,1868 0,0206 

Returns of assets 0,0000 0,0000 

Capital returms 0,0000 0,0000 

Cədvəl 1. Empirik nəticələr 

 
Yuxarıdakı cədvəldə haussmann testi nəticələri verilmişdir. Burada istehsal müəssisələrinin 

maliyyə vəsaitlər əsas dəyişən, xalis gəlir marjası, aktivlər və kapital dəyişənləri isə asılı dəyişən 
olaraq ələ alınmışdır. Nəticələrə baxacaq olduqda sabit və random olmaq üzrə iki fərqli test 
nəticəsi görülməkdədir. Burada əsas məqsəd modelimizdə sabit model və ya random modelinin 
daha effektli olacağını tətqiq etməkdir. Nəticələrin probilitə dəyərlərinə nəzər yetirdikdə random 
modelinin daha effektli olduğunu görməkdəyik. Belə ki, Random modelində üç asılı dəyişənin 
probilitə dəyərləri 0.05-dən kiçikdir. Buradan da müəssisənin maliyyə axınları ilə kapital, gəlirlər 
və aktivlər arasında pozitiv bir əlaqə olduğunu söyləmək mümkündür. 

 
Haussmann Testi 

Variable Fixed Random 

Returns of assets 0,9986 0,9910 

İncome margin 0,0000 0,0000 

Capital returms 0,9962 0,8359 

Cədvəl 2.Haussmann testi (gəlirlər və aktivlər arasında) 

 
Yuxarıdakı cədvəldə Haussmann testi nəticələri verilmişdir. Burada cari likvidlik əsas 

dəyişən, xalis gəlir marjası, aktivlər və kapital dəyişənləri isə asılı dəyişən olaraq ələ alınmışdır. 
Nəticələrə baxacaq olduqda sabit və random olmaq üzrə iki fərqli test nəticəsi görülməkdədir. 
Burada əsas məqsəd modelimizdə sabit model mi yoxsa random model mi daha effektli olacağını 
araşdırmaqdır. Nəticələrin probilitə dəyərlərin nəzər yetirdiyimizdə hər iki modeldə də aktivlər və 
kapitalın probilitə dəyərlərinin 0.05-dən böyük, gəlirlərin probilitə dəyərlərinin isə 0.05-dən kiçik 
olduğunu görməkdəyik. Belə ki, bu nəticələrə görə cari likvidlik ilə kapital və aktivlər dəyişənləri 
arasında neqativ bir əlaqə olduğu görülməkdədir. Ancaq likvidlik ilə gəlirlər arasında pozitiv bir 
əlaqə olduğu müşahidə edilmişdir. 

 
Haussmann Testi 

Variable Fixed Random 

Returns of assets 0,0000 0,0000 

İncome margin 0,2590 0,0000 

Capital returms 0,5323 0,0000 

Cədvəl 3. Haussmann testi (likvidlik və gəlir arasında) 

 
Yuxarıdakı cədvəldə Haussmann testi nəticələri verilmişdir. Burada borclanma əmsalı əsas 

dəyişən, xalis gəlir marjası, aktivlər və kapital dəyişənləri isə asılı dəyişən olaraq ələ alınmışdır. 
Nəticələrə baxacaq olduqda sabit və random olmaq üzrə iki fərqli test nəticəsi görülməkdədir. 
Burada əsas məqsəd modelimizdə sabit modelmi yoxsa random modelmi daha effektli olacağını 
araşdırmaqdır. Nəticələrin probilitə dəyərlərin nəzər yetirdiyimizdə random modelinin daha 
effektli olduğunu görməkdəyik. Belə ki Random modelində üç asılı dəyişənin də probilitə 
dəyərləri 0.05-dən kiçikdir. Buradan da Random modeli nəticlərinə əsasən borclanma əmsalı ilə 
akitvlər, kapital və gəlirlər dəyişənləri arasında pozitiv bir əlaqə vardır. R2, tənzimlənən R2, 
Durbin-Watson testi, reqressiyanın standart həddi kimi digər analiz statistikası aşağıdakı cədvəldə 
göstərilmişdir: 
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Variables Coefficients Std. errors 

Constant 0,9863 2461682,0000 

(-42255,2700) 

Aktivlər 0,0000 0,0059 

(0,0322) 

Borclanma 0,0001 0,0376 

(-0,1475) 

Gəlir 0,9360 5,8315 

(-0,4685) 

Kapital 0,0000 0,0490 

(0,5351) 

Likvidlik 0,9942 5,8308 

(0,0426) 

Cədvəl 4. Reqressiyanın standart həddi 

 
Sabit əmsalı 0,9863 olaraq müsbət çıxmışdır. Bu dəyərlərə görə aktivlərdə olan yüzdə birlik 1 

artım müəssəsənin nağd vəsaitlərində 0.0322 faiz artacağını, borclanmada olan yüzdə 1 artım 
nağd vəsaitlərdə 0.1475 faizlik bir azalmaya səbəb olacaqdır. Digər bir dəyişən kapital və 
likvidlikdə də 1 faizlik bir artım zamanı nağd vəsaitlərdə 0.5351 və 0.0426 faizlik bir artım 
gözlənməkdədir. Gəlir dəyişəninə baxdığımızda 1 faizlik bir artım zamanı nağd vəsaitlərdə 
0.4685 faizlik bir azalma olacağı görülməkdədir. Teori olaraq bu dəyişən müəssisənin maliyyə 
axınlarına pozitiv təsir etsə də statistik olaraq tədqiqatımızda neqativ təsir göstərmişdir. 

 
Summary Statistics 

R-squared 0,6791 

Adjusted R-squared 0,6708 

S.E. of regressions 0,2889 

F-statistic 0,0000 

Durbin-Watson on Stat 1,1072 

Cədvəl 5. Statistika 

 
R2 dəyərinə baxdığımızda yüksək nəticə olduğu görülməkdədir. Ancaq F- statistik dəyəri 

probilitə dəyəri 0.05-dən kiçik olduğu görülməkdədir. Burdan da modelimizin mənalı olduğu 
görülməkdədir. Ancaq R2 dəyərinə baxdığımızda modelimizdə reqressiya analizi nəticələrində 
dəyişənlər arasında reqressiya problemi olduğu görülmüşdür. Durib-Watson test statistikası isə 
qalıqlar arasında korelyasiya tapmaq üçün istifadə edilməkdədir. 

NƏTICƏ 
Azərbaycanın istehsal müəssisələrində maliyyə axınlarının idarə edilməsinin analizi edərkən 

ümumilikdə aşağıdakı nəticələrə gəlmiş oluruq: 
1.Maliyyə axınları müəssisənin istehsal-kommersiya fəaliyyəti prosesində baş verir və maliy-

yə fəaliyyətinin son nəticələrinə təsir edir. İstehsal müəssisələrində maliyyə axınlarının idarə edil-
məsi müəssisənin bütün maliyyə resurslarının idarə edilməsi sisteminin mühüm tərkib hissəsidir. 

2.Bazar münasibətləri şəraitində istehsal müəssisələrində maliyyə axınlarının effektiv idarə 
edilməsi maliyyə menecmentinin təşkilinin mühüm alətinə çevrilib, çünki müəssisənin fəaliyyəti-
nin yüksək son nəticələrinə nail olmağın əsas yolları istehlak bazarında cəmlənmişdirir. 

3.İstehsal müəssisələrində maliyyəl axınlarının idarə edilməsi kontekstində buraxılmış ciddi 
nöqsanlar nəticəsində son illər Azərbaycan iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrinin zərərlə işləyən 
müəssisələrinin sayı, müəssisə və təşkilatlarının bank ssudaları və qarşılıqlı hesablaşmalar üzrə 
vaxtı keçmiş borcları xeyli artmışdır.  
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ABSTRACT 
 The meaning and importance of Corporate social responsibility, relationship with financial 

performance, how does it affect CFP are discussed in this article. We will highlight conflicts about 
the effects of CSR on financial performance. According to many researchers, the effects of CSR 
on financial performance can be different depending on some factors.  

 KEY WORDS  
 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CSR, FINANCIAL PERFORMANCE, 

FP, CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE, CFP 

 INTRODUCTION  
 Corporate social responsibility is a model that influences positively on social, economic and 

environmental factors. Companies are socially accountable to their stakeholders and the public 
with the help of corporate social responsibility. Corporate social responsibility has many forms 
that depend on the company. It affects all of society and that's why it is an essential community 
also.  

 Corporate social responsibility is described as reducing external cost and preventing 
distributional conflicts. Companies affect society differently. For instance, technology companies 
like Microsoft, Apple, Intel created an industry that provides many new jobs for people, billions 
of dollars in value for shareholders, enhance lives and business environment. However, if we look 
on the other side, some companies, for example, tobacco companies make smoke addict their 
customers and thus they earn money while many people die due to smoke. Or oil and automobile 
companies pollute the environment and it results in climate change. For understanding the 
differences between technology companies and tobacco, oil or automobile companies we must 
look that are the interest of the company aligned with the society's interest? Therefore we should 
realize the concepts of private and social costs. It means when private and social costs are the 
same, corporate and social interests are aligned and in a result industry works positively in terms 
of society. For example, technology companies. But if there are inconsistencies between private 
and social costs, then it affects negatively society as is tobacco or oil companies. It shows 
conflicts between companies and society.  

Dahlsrud identified that there are 37 different definitions of CSR. According to Friedman,
  companies have one responsibility- to raise value for their shareholders. It means 
companies must pay attention to their shareholders and the key issue is to grow profit, but in this 
case, there shouldn't be any negative impact on society.On the opposite side, Davis put forward 
the ideathat CSR requires ‘consideration of issues beyond the narrow economic, technical, and 
legal requirements of the company’

1
 . In other words, also stakeholders' interests should be taken 

                                                           
1  Cited in Crane et al., 2008 
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into account. There are different perceptions of CSR among companies and people. One common 
theme is that managers should not only focus on maximizing shareholders' wealth but also focus 
on multi-stakeholders' welfare. Because stakeholders are wide groups that obtain positive or 
negative results from the company's actions. It shows stakeholders are important for business and 
the company should consider their interests and welfare.  

EU Commission's definition for CSR is in line with Davis; “CSR is the actions by companies 
over and above their legal obligations towards society and the environment”. 

APPROACH 
Why is CSR important?  
The objective for many businesses is to have a positive effect on society as a whole while 

optimizing the development of mutual value for the company owners, its workers, shareholders, 
and stakeholders. Establishing a CSR strategy is a vital component of the success of a business 
and something that the firm itself should be leading. This means having policies and processes in 
place that incorporate financial, environmental, legal, human rights or customer issues into the 
core strategy and business operations – all in close cooperation. Nevertheless, given the positivity 
and optimism that CSR provides to the businesses, they do not always agree in good hearts with 
their obligations in this field. In other instances, companies could have been forced into 
implementing CSR, and did so with inadequate dedication and strength, leaving many of them to 
think differently about what they could and should have done.  

So the question to ask for those considering CSR as a strategic option might be this: Should 
companies care about their effect on society or are they just focusing on their earnings and believe 
that this is an optimal way of maximizing benefit and is the CSR payoff always worth the 
expenditure?  

 BP offers an illustration of the importance of CSR: it developed a position on climate change 
in 1997, accepting the adequacy of greenhouse gas emissions reductions. BP placed a firm-cap on 
greenhouse gas emissions and launched an emissions trading scheme for businesses. The 
emissions were greatly reduced. From an economic point of view, what BP has done is to accept 
that its production costs-private costs-are smaller than the social costs of its operations. So in this 
example, BP saw social cost as a private cost.  

 Such businesses like BP and have proactively worked to prevent disputes over 
environmental problems with society, controversies which could have cost them significantly in 
terms of reputation and brand value, and they have also saved large sums of money in the process. 
They put their private expenses into line with the larger societal costs in terms of our economic 
framework.  

 The lesson here is that there is indeed a role for CSR in conflicts between corporations and 
society. And we can answer our question mentioned above as companies should care about their 
effect on society. An organization with an aggressive CSR strategy should predict disputes and try 
to mitigate them until they break out.  

 We have identified a position focused on economic fundamentals for the CSR policies. The 
task is to predict and mitigate disputes between companies and community and their members, 
balance private and social costs where disparities are the cause of the dispute or reduce 
distributional disputes where this is the problem. The CSR literature indicates that conflict 
resolution or elimination is also a significant component of successful organizational CSR 
systems. We can add other benefits of CSR programs: 

 
1. Engaged employees  
2. Reducing waste  
3. Long-term planning  
4. Brand differentiation 
5. Customer loyalty  
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 As a conclusion, corporate social responsibility is more than a simple phenomenon or fad in 
business. Companies looking to remain important to young audiences and continuing to support 
vulnerable people around the globe while growing their own income and productivity would 
benefit from CSR. 

 Relationships between CSR and FP  
 Managers are generally faced with the question of whether or not businesses can engage in 

CSR programs taking into account not only an ethical but, above all, a business scenario. The key 
issue to be asked is whether CSR is correlated with an improvement in financial performance for 
the business. The response to this problem helps companies to provide proof for reasonable CSR 
management decisions. Thus, for finding the answer, they first have to learn the relationship 
between CSR and FP.  

 1) Positive relationship  
 Two hypotheses shape the instrumental stakeholder hypothesis which implies a positive 

partnership between CSP which CFP. First, instrumental theory is an economic principle that 
forecasts what the outcomes of management decisions should be. The second theory, stakeholder 
theory, is an ethical principle which implies that managers have an obligation to place the interests 
of stakeholders first to maximize the firm's valuation. This principle is wider than the shareholder 
theory, which claims companies have only a responsibility to increase shareholder interest, as 
advocated by Milton Friedman.  

 The instrumental stakeholder hypothesis, therefore, states that financial success is affected 
by stakeholder satisfaction. The principle also argues that corporate managers will maximize their 
companies' productivity by positioning the company to satisfy stakeholders' expectations. When 
they handled properly then the business will live for longer periods of time. Recent scientific 
research shows customers see some interest in CSR projects as a whole. When happy workers are 
empowered and work successfully and efficiently, they would lead pleased consumers able to 
make frequent purchases of the goods and services. And these happy consumers will suggest the 
goods and services to everyone, happy suppliers will provide discounts to them, etc. The 
instrumental stakeholder hypothesis implies thus that CSR projects improve stakeholder 
engagement and eventually, financial performance.  

 Thus, if a company actively enacts corporate social responsibility, it would have more 
enhanced financial performance in terms of profitability. Moreover, if CSR has a beneficial 
influence on CFP then socially responsible assets can have a positive effect on the maximization 
of capital for shareholders. Therefore CSR acts for the maximization of the income of 
shareholders and raises the market value of the firm's shares. 

2) Negative relationship  
 The first model was developed by Friedman(1970). According to this model, the principles 

of CSR originate cost for the company and decrease its competitiveness. For example, a firm 
decides to refrain the increasing product's price for a laudable goal, but it might be beneficial for 
the company's profit. Another firm spends money reducing pollution beyond what is needed or 
accept mass recruitment for contributing reduction of unemployment. In Friedman’s opinion, 
these actions generate expenditure of money for the company which returns to the shareholders. 
That’s why companies only focus on increasing their wealth and CSR is only ensuring the optimal 
allocation of resources. He thought that corporation is artificial and cannot have any real 
responsibilities. That’s why the company only is responsible to meet shareholders' expectations.  

 In the second model, Preston and O’Bannon (1997) thought that spending money for the 
protection of the environment or contributing society is a pretext covering the excesses of costs 
due to bad management.  

 Besides, Lopez analyzed the relationship between CSR and financial performance. He took 
into consideration the accounting measure of profit-loss before tax and used the Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) and the sample consisted of 110 European firms. The study 
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encompassed industry, size, and risk. Companies participating in CSR projects are at a 
disadvantage because they incur excessive and avoidable costs. But Lopez considered for short-
term relationship between CSR and financial performance, he concluded that: “the effect of 
sustainability practices on performance indicators is  

negative during the first years in which they are applied”
2
 

3) Neutral relationship  
 The third possibility is a neutral relationship. Aupperle analyzed another study about the 

relationship between CSR and FP by surveying 241 CEOs in 1985. Economic, legal, ethical, and 
philanthropic responsibilities were the four components of CSR programs in this study. They 
created their own measurement for CSP for preventing some methodological problems of 
measuring CSP in previous studies. Return on assets (ROA) and “employed both short-term (one 
year) and long-term ROA (five  

years)” were used to measure financial performance. In conclusion, there is no significant 
relationship between social responsibility and financial performance; “it did not matter whether 
short-term or long term ROA was used, nor did it matter if that indicator were adjusted or 
unadjusted for risk.”

3
 

4) U and inverted U relationship  
 The last connection detected between CSR and FP is U-shaped or inverted U-shaped 

relationship. This research group believes there could be a positive or negative interaction, 
depending on the degree of CSR. Bowman and Haire also described a relationship named inverted 
U. This means that average CSR has to do with the best financial results while weak and moderate 
CSR has to do with the lowest financial output. Interestingly, several years later, Barnett and 
Salomon presented some empirical evidence for the presence of a U-shaped relationship between 
CSR and FP, that is, the highest and lowest rates of CSR were correlated with the highest levels of 
FP based on firm-level results. Mittal also supported the proposed interaction between CSR and 
FP in the U-shaped form.  

 Conclusion:  
 Firms meet stakeholders' expectations by engaging CSR and making a good image in 

society. Because they gain stakeholders' trust when companies help society and the environment. 
However, there are several discussions about how CSR influences firms' financial performance. 
According to the thoughts of the different scientists, CSR can affect CFP positively, negatively or 
neutral. We collected a lot of information from different articles and summarized them. Although 
many studies, the relationship between CSR and financial performance is uncertain. Different 
researches indicate several results. as can be seen in our article, different companies and measures 
have been used in the studies which we mentioned above. It concludes that the relationship 
between social responsibility and financial performance depends on different factors which are 
used to find relationship.  
 REFERENCES  
1) AbdelkirEloudani and FaichalZoubir, Corporate social responsibility and financial performance,  
African J. Accounting, Auditing and Finance, Volume.4 No.1, 2015, pp.73-85  

2) Adriana Galant and Simon Cadez, Corporate social responsibility and financial performance relationship: a review of 
measurement approaches, Economic Research-EkonomskaIstraživanja, VOL. 30, NO. 1, 2017, pp.676–693  

3) Geoffrey HealCorporate Social Responsibility: An Economic and Financial Framework, Geneva Papers on Risk and 
Insurance - Issues and Practice, 12 July 2019, pp.387-409  

4) ŁukaszMatuszak and EwaRóżańska, A Non-Linear and Disaggregated Approach to Studying the  
Impact of CSR on Accounting Profitability: Evidence from the Polish Banking Industry, Sustainability 2019, 11, 183, pp.1-5  

5) Harmony J. Palmer, Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Does it Pay to Be Good?, SENIOR THESIS, 
December 3, 2012, pp.13-19  

                                                           
2  Lopez, M., Garcia, A., & Rodriguez, L. (2007). Sustainable development and corporate performance: A study based on 

the Dow Jones Sustainability Index. Journal of Business Ethics,75, 285–300.  
3  Aupperle, K.E., A.B. Carroll, and J.D. Hatfield: 1985, ‘An empirical examination of the relationship between corporate 

social responsibility and profitability’, Academy of Management Journal 28: 458  

Baku Engineering University 164 Baku/Azerbaijan



MƏZƏNNƏ REJİMLƏRİNİN SEÇİLMƏSİNİN ƏSAS 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

FİDAN MƏMMƏDOVA 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universteti 

Makroiqtisadi siyasət 
email: fidan.mammadova.97@gmail.com 

BAKI, AZƏRBAYCAN 

 

XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədi təbii resurslarla zəngin ölkələrdə məzənnə rejimlərinin əsas 

xüsusiyyətləri və onların seçilməsi məsələləri, valyuta siyasətinin əlverişliliyini təyin etmək, neftlə 
zəngin olan ölkəələrin əsas makroiqtisadi məqsədlərə nail olmaqda məzənnə rejimlərindən təsir 
gücündən istifadənin əsas üsullarını göstərməkdən ibarətdir. O cümlədən Mərkəzi Bankın pul 
siyasətinin faydasını təyin etmək, Milli Bankın mühüm məqsəd və funksiyalarının, valyuta 
məzənnə siyasətinin ən əlverişli forma və üsullarına dair yerli və beynəlxaq təcrübənin 
tədqiqindən ibarətdir. Valyuta məzənnəsi valyuta sisteminin vacib elementidir. Dəyər nisbəti 
vasitəsi ilə məzənnə yolu ilə müxtəlif ölkələrin milli pul vahidlərinin müqayisəsi həyata 
keçirilir. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə və qlobal sosial bərpada məzənnənin rolu 
vacibdir. Valyuta məzənnəsinin köməyi ilə dünya və milli bazarların qiymətləri, fərqli dövlətlərin 
maya dəyəri göstəriciləri müqayisə edilir. Valyuta məzənnəsinin təsərrüfat subyektlərinin maliyyə 
vəziyyətinə təsiri və fəaliyyətlərinin maliyyə göstəricilərindəki effektivliyi son dərəcə 
vacibdir.Məzənnə və onun formalaşmasına milli və dünya iqtisadi siyasətinə birbaşa mütənasib 
olaraq müxtəlif amillər təsir göstərir. Məzənnə rejiminin sabit və üzən vəziyyətdə olması seçimi 
daxili iqtisadi vəziyyətdən, pul dövriyyəsinin vəziyyətindən, tədiyyə balansının balansından, 
dünya iqtisadiyyatında və beynəlxalq ticarətdəki rolundan, valyuta ehtiyatlarının toplanmasından 
asılıdır. Dövlət məzənnə rejimini müəyyənləşdirir və qlobal bazar amillərinin milli iqtisadiyyata 
təsirini azaltmaq, inflyasiya təsirini sabitləşdirmək, məzənnələrin tənzimləyici rolunu artırmaq və 
dünya iqtisadi münasibətlərində fəal iştirak etmək üçün onu optimallaşdırmağa çalışır. Təbii 
resurslarla zəngin ölkələrdə effektiv məzənnə yaratmaq problemi davam edən iqtisadi islahatlar, 
inkişaf parametrlərinin əmtəə qiymətlərindən dünya bazarlarında yüksək səviyyədə asılılığı və 
maliyyə sisteminin dünya təsirlərinə açıq olması ilə əlaqədar olaraq pul tənzimlənməsi 
sistemindəki ən mürəkkəb problemlərdən biridir. 

AÇAR SÖZLƏR: NEFT, İXRAC, İQTİSADİ 

GIRIŞ 
Müasir şəraitdə məzənnə bütövlükdə dövlətin, iqtisadiyyatın sektorları, beynəlxalq əmək 

bölgüsündə iştirak edən müəssisə və təşkilatların maliyyə vəziyyətinin bir çox aspektlərini 
müəyyən edən vacib bir göstəricidir.Bu baxımdan məzənnənin formalaşması və idarə edilməsi 
məsələləri daim milli diqqət mərkəzindədir.  

Hal-hazırda məlum olan valyuta məzənnələri modellərinin böyük əksəriyyəti məzənnə 
siyasətinin məqsədləri baxımından kifayət qədər dayanıqlı deyil. Bir sıra iqtisadçıların rəyinə 
görə, məhz bu səbəbdən əksər ölkələrin çağdaş maliyyə hakimiyyətlərinin real məzənnə siyasəti 
bir o qədər nəzəri baxışları ilə deyil, daha çox monetartənzimlənmənin əldə olunmuş təcrübəsi və 
praktiki dəlillərlə müəyyənləşir. 

TƏDQIQAT METODU 
İstənilən bir qiymət kimi, mübadilə məzənnəsi də dəyər bazasından, valyutaların alıcılıq 

qabiliyyətindən (pul vahidi ilə alnan məhsul kütləsinin həcmi) yayınır. Bu cür tələbat və təklifin 
nisbəti bir sıra amillərdən asılıdır. Valyuta məzənnəsinin çoxamilliyi, onun digər iqtisadi 
kateqoriyalarla - dəyər, qiymət, pul, faiz, ödəniş balansı və s. əlaqəsini əks etdirir. Bundan əlavə, 
onların bir-birinə mürəkkəb formada dolaşması halı baş verir və ölkədə və dünyada ümumiqtisadi 
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və siyasi vəziyyətlərdən asılı olaraq bu və ya digər amillərin həlledici olması irəli sürülür. Onların 
arsında aşağıdakıları ayırd etmək olar: 

Amma bununla yanaşı məlumdur ki, məzənnə siyasətinin seçimi ölkə iqtisadiyyatının 
diversifikasiyasının nisbətən aşağı səviyyədə olmasının və dünya neft bazarından asılılığının 
nəticəsidir. Neft qiymətləri ilə valyuta məzənnələri arasında qarşılıqlı əlaqənin statistik təhlili 
göstərir ki, manatın real məzənnəsinin dinamikası neft qiymətlərinin hərəkətinə kifayət qədər 
uyğunlaşdırılıb. Tədqiqatlar göstərir ki, manatın real məzənnəsinin neftdən asılılığı 
assimetrikxaraker daşıyır. Daha dəqiq desək, neftin qiyməti artdıqca manat tədricən möhkəmlənir, 
neftin qiyməti aşağı düşdüyü halda isə qiymətlərin dəyişməsi ilə müqayisədə manat daha sürətlə 
zəifləyir. Bütün bunları nəzərə alaraq, dövlət milli valyutanın mübadilə məzənnələrinə daim 
diqqət yetirməlidir. Bununla əlaqədar, məzənnə siyasətinin kompleks tədqiqinin zərurəti meydana 
gəlir, eyni zamanda Azərbaycanda həyata keçirilən makromaliyyə siyasəti kontekstində valyuta 
tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinə dair kompleks tədbirlərin işlənib hazırlanması da xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, müasir şəraitdə valyuta tənzimlənməsi sahəsində yeni 
paradiqmaya uyğun olaraq yeni yanaşmalara və təkliflərə ehtiyac var. 

Valyuta məzənnəsinin rejiminin seçimini, vəsait-kredit və vergi büdcəsi siyasətinin fəallıq 
dərəcəsi müəyyən edir. Sabit məzənnə şərtlərində vergi büdcə siyasəti qüvvəyə minir, vəsait-
kredit siyasəti isə öz qüvvəsini itirir. Sərbəst axında isə tam əksi baş verir: vəsait kredit siyasəti 
səmərəli olur, vergi büdcə siyasəti isə öz təsirini itirir. Bu və ya digər valyuta məzənnəsi xeyrinə 
müvafiq seçiminə, makroiqtisadi stabilliyinin saxlanmasına ya dövlət, ya da milli bank 
cavabdehdir. Sabit valyuta məzənnəsində iqtisadiyyatın stabilləşməsində dövlətin rolu artır, 
sərbəst axında isə Milli bankın rolu artır. 

 
Müqayisənin əlaməti Sabit məzənnə rejimi Sərbəst axın rejimi 

Daxili qiymətlərə təsir Daxili qiymətlər ölkədə stabildir, 
inflasiya çox cüzidir 

Ölkədə daxili qiymətlər təzadlarla üzləşir. 
Neftin qiyməti aşağı düşəndə inflyasiya 
dərəcəsinin güclənməsi baş verir. 

İnflyasiya ilə mübarizədə nominal lövbər 
kimi istifadə 

Milli valyutanın sabit məzənnəsi Vəsait bazasının sabit həcmi 

Valyuta ehtiyatlarının çoxluğu Nəzərə çarpan dərəcədə Nəzərə çarpmayan dərəcədə 

Milli iqtisadiyyatın kreditləşdirilməsi 
məqsədilə Mərkızi bankın maliyyə 
ehtiyatlarından istifadə imkanı 

Aşağı Yüksək 

Xarici zərbələrdən milli iqtisadiyyatın 
müdafiəsi 

Yetərli müdafiə Müdafiənin olmaması, milli iqtisadiyyatın 
destabilləşdirilməsinin özünü 
gücləndirməsi imkanı 

Mərkəzi Bankın kapitalına təsiri Nəzərə çarpan dərəcədə Nəzərə çarpmayan dərəcədə 

Dövlət Stabilləşdirmə Fondunun 
formalaşdırılmasına olan zərurət 

Mövcuddur. Fondun həcmi nəzərə 
çarpan dərəcədədir.  

Yaradılmaya bilər. Yaradılarsa da fond 
elə də böyük olmaz. 

Cədvəl 1. Neft ixracçısı olan ölkələrdə müxtəlif valyuta məzənnəsi rejimlərinin təsirinin maliyyə-iqtisadi nəticələri 

 
Açıq iqtisadiyyatın yeni nəzəriyyəsinin bir çox tərəfdarları hesab edirlər ki, əgər qiymətlər 

istehlakçının valyutası ilə təyin edilsə, onda maliyyə hakimiyyətləri optimal siyasət kimi təsbit 
olunmuş valyuta məzənnəsini seçmək məcburiyyətindədirlər. Bu hallarda üzən valyuta məzənnəsi 
Vahid qiymət qanunundan əhəmiyyətli qısamüddətli kənarlaşmalara səbəb ola bilər, həmin 
qanuna deyilir ki, “əgər qiymət eyni valyutada ifadə olunursa, təkmil rəqabət şəraitində eyni 
məhsul müxtəlif ölkələrdə eyni qiymətə malikdir”, və iqtisadiyyata mənfi təsir göstərəcək. 

NƏTICƏ 
Nəticə etibarı ilə sabit məzənnə sərbəst axın məzənnəsinə nisbətən federal büdcənin gəlirlə-

rində böyük təzadlara səbəb olur. Sərbəst axın şərtlərində milli valyutanın dəyişən məzənnəsi 
federal büdcənin balanslaşdırılma mexanizminə çevrilir. Cari mexanizm dünya bazarında neftin 
qiymətində olan təzadlar çərçivəsində milli valyuta ilə ifadə olunan büdcə gəlirlərinin təzadının 
amplitudasını azaldır. Mərkəzi bankın sabit məzənnəsində vəsait kredit siyasətinin hiylələri ilə 
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üzləşmək ehtimalı labüddür. Bu zaman neftin qiyməti qalxanda milli valyutanı gücləndirmək 
üçün valyuta ehtiyatlarını artırmalı olursan. Bu, beynəlxalq ehtiyatların mənfi yenidən qiymətlən-
dirilməsini və Mərkəzi bank kapitalının tam mənfi səviyyəyə qədər enməsinu tələb edir. Sabit 
məzənnə, əhəmiyyətli həcmdə valyuta ehtiyatlarının toplanmasının zəruriliyinə gətirib çıxarır və 
milli iqtisadiyyatı daxili maliyyə ehtiyatlarından məhrum edir. Sərbəst axına keçid (milli iqtisa-
diyyatda və ya onun hüdudlarından kənarda) maliyyə ehtiyatlarının yerləşdirilməsi istiqamətin-
dəki məhdudiyyəti aradan qaldırır. Neft ixracçısı olan ölkənin sərbəst axın valyuta rejimini seçməsi, 
ona federal büdcə gəlirlərini avtomatik olaraq tənzimləməyə imkan verir. Sabitləşmə fondu yarat-
dıqda, onun həcmi əhəmiyyətli dərəcədə az olur. Mərkəzi bankın sərbəst axın rejimi altında infl-
yasiyanı hədəfləmək üçün Mərkəzi Bank nominal lövbər kimi vəsait bazasından istifadə etməlidir. 
ƏDƏBIYYAT 
1. Vəliyev D, Azərbaycanıın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası,. Bakı, Adiloğlu, 2012: 1-270  
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IMF Working Paper WP/06/37. – Washington D.C., February, 2016:26-44  
3. Qocayeva.E.M, Qlobal böhran və Azərbaycanın Mərkəzi Bankının antiböhran siyasəti” // Pul və kredit, 1/5, 2016:1-30. 
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XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycanda təhsil sistemini əks etdirən göstəricilər sistemini 

sistemli şəkildə öyrənmək və təhlil etmək, təhsilin inkişafının maliyyələşdirilməsi metodlarını 
araşdırsı və bu sahədə dövlət maliyyə nəzarətinin təşkili istiqamətlərini müəyyən etməkdən 
ibarətdir. Təhsil sferasında dövlət maliyyə nəzarətinin funksional və struktur modernləşdirilməsi 
yolları, inkişafının strateji prioritetləri təkmilləşdirilməsi probleminin öyrənilməsi həmişə xarici 
və yerli iqtisadçı alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdurAzərbaycanda müasir təhsil sisteminin 
yaradılması hökumət qarşısında dayanan vacib məsələlərdəndir. Müasir təhsil sistemi özlüyündə 
bu sahəyə daha geniş spektrli yanaşma tələb edir. Yəni təhsil infrastrukturu, təhsil proqramı, 
təhsildə dövlət, xarici dövlətlərlə təhsil mübadiləsi kimi amillər bu sahənin inkişafını, 
təkmilləşdirilməsini təmin edəcək mühüm elementlərdir. Təhsil sektorunda əsas ağırlıq dövlətin 
üzərinə düşür. Hazırda dünyanın hər bir dövləti öz büdcəsindən təhsilə xərclər ayırır. Təhsil 
sahəsində mövcud problemləri aradan qaldırmaq, qabaqcıl ölkələrinin təcrübələrindən 
yararlanmaq üçün dövlətin təhsil sektorunda daim islahatlar aparması lazımdır.Azərbaycanda da 
orta təhsil məcburi və ödənişsizdir. Yəni bu sahənin xərcləri dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. 
Lakin həm ictimai vəsaitlərin xərclənməsindəki şəffaflığın təmin edilməsi və həm də təhsil 
sisteminin maliyyələşdirilməsində daha məqbul və qabaqcıl təcrübənin tətbiqi baxımından bu 
istiqamətdə islahatların aparılmasına ehtiyac duyulurdu. Bu səbəbdəndir ki, 2014-cü ildən etibarən 
təhsilinin maliyyələşdirilməsi yeni qaydalar əsasında həyata keçirilir. Yeni maliyələşmə 
mexanizminin əsas prinsipi adambaşına maliyələşmənin təmin edilməsidir. Təhsil sahəsinin 
yenilənməsi, təhsilin maiyyələşdirilməsinin yeni qaydalarının tətbiqi ilə bağlı məsələlərin həll 
edilməsi mövzunu aktual edir. 

AÇAR SÖZLƏR: NEFT, INVESTITISIYA, IQTISADIYYAT 
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GIRIŞ 
Məlumdur ki, istənilən dövlətin müvəffəqiyyətli gələcəyi bu ölkədə təhsilin səviyyəsi ilə 

təyin edilir. Dünya təcrübəsindən də bildiyimiz kimi, təbii sərvətlərin münbitliyi ölkənin 
tərəqqisinin mühüm göstəricisi deyil, bu sərvətlərin cəmiyyətin təkanverici qüvvəsi hesab edilən 
insan kapitalı olmasını təmin etməkdir. Bu, hazırki dövrdə təhsil sisteminin əsas vəzifəsi sayılır. 
Tarix də göstərir ki, ABŞ, Yaponiya, Cənubi Koreya kimi təkmilləşmiş ölkələr sahib olduqları 
maddi vəsaitlərdən əsasən təhsil sisteminin formalaşdırdığı insan kapitalından böyük miqdarda 
gəlirlər əldə etmişlər. Dünyada müşahidə edilən bütün bu meyillər ölkə daxilində ali təhsil 
sektorunda islahatların meyllərinin, ölkədaxili maraqları göstərməklə, qeyd olunan tendensiyalara 
uyğun müəyyənləşdirilməsi zərurətini yaradır 

1. TƏDQIQAT METODU 
Müasir dövr elmi-texniki inkişaf dövrüdür. Bu da oz yerində işçi qüvvənin ixtisas və peşə 

hazırlığ dərəcəsinin daha da yüksək olmasını tələb edir. Bu da həmçinin ölkədə peşə təhsilinin 
yeni sisteminin təşkilini və inkişafını tələb edir. Azərbaycanın 2017-ci il üçün statistik göstəriciləri 
ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində və peşə liseylərində təhsil alan tələblərin sayının ildən-ilə 
artdığını göstərir, bu aşağıdakı cədvəlin məlumatlarında təsvir olunub. 

 
 2008- 

2009 

2010- 

2011 

2012- 

2013 

2014- 

2015 

2016- 

2017 

2018- 

2019 

Təhsil alanlar - cəmi 1958 1725 1713 1746 1775 1873 

O cümlədən       

Ümumi təhsil müəssisələrində 1588 1328 1292 1325 1356 1464 

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində  
(peşə məktəblərində və peşə liseylərində)  
və peşə mərkəzlərində) 

172 197 199 195 195 186 

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində 58 54 64 61 56 52 

Ali təhsil müəssisələrində və 
doktoranturada 

140 146 158 165 168 171 

Cədvəl 1. Təhsil növləri üzrə şagirdlərin və tələbələrin sayı (tədris ilinin əvvəlinə, min. nəfər) 

  
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən sosial xərclərə, həmçinin, təhsil sektorunun 

maliyyələşməsinə ayrılan vəsaitin miqdarı ildən-ilə artmaqdadır, bunu aşağıdakı cədvəl 
məlumatları aydın şəkildə ifadə edir. 

 
 2017 2018 2019 

 Məbləр 
(mln.man) 

Büdcə xərclərində 
xüsusi cəki (%) 

Məbləğ 
(mln.man) 

Büdcə xərclərində 
xsusi cəki (%) 

Məbləğ 
(mln.man) 

Büdcə xərclərində 
xüsusi cəki (%) 

Bütün xərclər o 
cümlədən 

2140,7 100 17784,5 100 17759,3 100 

Sosial xərclər 
onlardan 

843,3 39,4 4442,9 25 5789,5 32,8 

Təhsil xərcləri 372,5 17,4 1605,1 9,03 1754,4 9,9 

Cədvəl 2.Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin xərclərində təhsil xərcləri 
 

Yuxarıda verilən cədvəldəki verilənlərdən göründüyü kimi Azərbaycan Respublikasının 
dövlət büdcəsindən təhsil sektoruna ayrılan xərclərin məbləği 2017-ci ildəki 372,5 mln.manatdan 
2019-cu ildə 1754,4 mln.manata çatmışdır. 

 

Cədvəldə vurğulandığı kimi büdcədən təhsil sektoruna ayrılan xərclərin çox bir payı 51,4 %-i 
ümumi təhsil xərclərinə ayrılmışdır ki, bu da 2015-ci ildə ümumi təhsilə sferasına ayrılan 
vəsaitdən 41 780 min manat çoxdur. Ötən illə müqayisə olunduqda 2019-cu ildə əlavə təhsil 
sahəsinə ayrılan xərclər 90,8 min manat, təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlərə ayrılan 
xərclər isə 89317 min manat artmışdır. Həmçinin büdcədən məktəbəqədər təhsilə ayrılan vəsait 
8203min manat, ilk peşə-ixtisas təhsilinə ayrılan vəsait 683 min manat, orta ixtisas təhsilinə 
ayrılan vəsait 1243 min manat, ali təhsilə ayrılan vəsait isə 2025 min manat azalmışdır. 
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Bölmə və köməkçi bölmələr Büdcə Büdcə və bölmə üzrə xərclərdə xüsusi çəki 

Təhsil 1830212,8 9,9 

Məktəbəqədər təhsil 157372,4 8,6 

Ümumi təhsil 940034,6 51,4 

İbtidai təhsil 6531,4 0,7 

Ümumi orta təhsil 76483,9 8,1 

Tam orta təhsil 814733,6 86,7 

İnternatlar 18244,1 1,9 

Xüsusi rejimli internatlar 11202,6 1,2 

Xüsusi məktəblər 12839,0 1,4 

İlk peşə-ixtisas təhsili 33604,5 1,8 

Texniki-peşə məktəbləri 11063,4 32,9 

Peşə liseyləri 21893,3 65,2 

Xüsusi texniki-peşə məktəbləri və 
liseylər 

647,7 1,9 

Orta ixtisas təhsili 43403,0 2,4 

Ali təhsil 37190,1 2,0 

Əlavə təhsil 3563,1 0,2 

Təhsil sahəsində digər müəssisə və 
tədbirlər 

615045,3 33,6 

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələr 98643,5 16,0 

Uşaq evləri 3013,6 0,5 

Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq 6248,5 1,0 

Digər müəssisə və tədbirlər 507139,7 82,5 

Cədvəl 3.2019-cu il üçün xərclərində “Təhsil” bölməsinin strukturu, min manatla 

 
Son illər ərzində ölkənin maliyyə imkanlarının genişlənməsi sosial sferaya, əsasda, təhsil 

sahəsinə ayrılan vəsaitlərin həcminin artırılması üçün şərait yaradıb. Buna baxmayaraq, 2010-cu 
ildə təhsil sahəsinə ayrılan xərclərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 2.8% olmuşdur. Vurğulayaq ki, 
anoloji göstərici Avropa ölkələrində 5-8% nisbətində dəyişir. Buna misal olaraq, Almaniyada 
təhsil xərclərinin ÜDM-dəki payı 2011-ci ildə 5.1%, Norveçdə isə 2009-cu ildə 7.3%-ə bərabər 
olub. Baxmayaraq ki, saydığımız ölkələr də təhsil xərclərində dövlətin payı ölkəmizdəkindən 
təxminən iki dəfə azdır. Bu göstəriciyə görə Azerbaycan həmin il dünya ölkələri arasında 148-ci 
yeri tutmaq da idi. Daha bir diqqətimizə layiq nüans odur ki, ötən illərdə təhsil sahəsinin 
xərclərinin artım dinamikası ümumi iqtisadi inkişafın dinamikasına adekvat olmayıb. 

NƏTICƏ 
Dövlətin sosial siyasətində təhsilin inkişafı ilə əlaqədar tədbirlər əsas yer tutur. Hal-hazırda 

respublikada təhsilin inkişafında böyük uğurlar əldə edilmişdir. Təhsilin maddi-texniki bazası 
möhkəmləndirilmiş və təhsil sferasında islahatlar aparılmışdır. Müasir dövr təhsil sisteminin 
səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasını tələb edir 

1.Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən zaman, beynəlxalq qanunvericiliyə, o cümlədən, 
beynəlxalq nəzarət (audit) standartlarına uyğun gələn milli standartlar tətbiq edilir; 

Hesablama Palatası nəzarət sistemində dövlət auditi sahəsində beynəlxalq yeniliklərin tətbiqi 
üçün audit təlimlərinin keçirilməsinə üstünlük verir; 

2.Azərbaycanda maliyyə nəzarəti sistemində inkişaf etmiş ölkələrin dövlət auditi sahəsində 
işgüzar münasibətlərin dərinləşməsi prosesləri baş verir; 

3.Azərbaycanda auditin aparılması prosesinin, yəni, dövlət maliyyə auditinin 
planlaşdırılması, keçirilməsi, yekunlaşdırılması və hesabatvermə mərhələlərinin daha da 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində beynəlxalq ekspertlərlə təcrübə mübadiləsi aparılır. 
ƏDƏBIYYAT 
1. Abdullayeva R., Muradov A. Sosial sferanın iqtisadiyyatı. Bakı, 2013: 1- 237.  
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3. Süleymanov Elçin, Azərbaycan İqtisadiyyatı”, II nəşr, Bakı Elm, 2016: 1-197  
4. Vəliyev D. Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatı qurmayan, insan kapitalını inkişaf etdirməyən dövlətlər axırıncı yerlərdən birini 

tutacaqlar // Palitra .-2018.- 15 oktyabr.- S. 6  
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Müəssisələrin statistikası 
email: raminelisazade96@gmail.com 

BAKI, AZƏRBAYCAN 

 

XÜLASƏ 
Milli hesablar sistemində yığım hesablarının formalaşması, bölgüsü və yenidən bölgüsü ilə 

bağlı tənzimləmə problemlərinə, sosial müdafiə və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi problem-
lərinə istər Azərbaycanın, istərsə də xarici ölkələrin alimləri və mütəxəssisləri xüsusi diqqət 
ayırmışlar. Azərbaycanda milli gəlirin bölgüsü problemini tədqiq edən alim və tədqiqatçıların 
əksəriyyəti ona müxtəlif aspektlərdən yanaşmışlar. Lakin transformasiya iqtisadiyyatında milli 
gəlir formalaşması və tənzimlənməsi mexanizmi kompleks şəkildə öyrənilməmişdir. Bütün bunlar 
seçilmiş tədqiqat mövzusunun əhəmiyyətini, onun məqsəd və vəzifələrini müəyyən edir.Məqa-
lənin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında MHS konsepsiyası əsasında əhalinin gəlir və 
xərclərinin statistik tədqiqi etməkdən və qiymətləndirməkdən ibarətdir. Bazar münasibətlərinə 
keçən ölkələr üzrə yığım hesablarının səviyyə və dinamikasının statistik tədqiqi xüsusilə aktualdır. 
Yığım hesablarının səviyyə və dinamikasının araşdırılması və tədqiq edilməsi onların balansında 
gəlirin payının artırılması və xərclərin daha səmərəli və keyfiyyətli məhsullara yönəldilməsi, 
əhalinin istehlak qabiliyyətinin yüksəldilməsi, istehlakın strukturunda yalnız qida məhsullarının 
deyil, həm də digər maddi nemətlər istehlakının payının artırılması, bütövlükdə əhalinin həyat 
səviyyəsinin hər tərəfli inkişaf etdirilməsi hər bir ölkənin, eləcə də Azərbaycan Respublikasının 
əsas problemlərindəndir. Yığım hesablarının səviyyə və dinamikasının haqqında obyektiv 
məlumatın toplanması, iqtisadiyyatın ümumi vəziyyətinin və əhalinin həyat səviyyəsinin təhlil 
edilməsi, dövlətin sosial siyasətinin işlənib hazırlanması, ayrı-ayrı əhali qruplarının sosial 
müdafiəsini təşkil etmək məqsədilə konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün lazımdır. Yığım 
hesablarının səviyyə və dinamikasının haqqında sistemləşdirilmiş məlumatlardan daxili 
ehtiyatların səfərbərliyə alınması yolu ilə investisiya proseslərinin genişləndirilməsi imkanlarının 
qiymətləndirilməsi üçün istifadə oluna bilər. 

AÇAR SÖZLƏR: MİLLİ HESABLAR SİSTEMİ, YIĞIM,STATİSTİKA 

GIRIŞ 
Hazırda Əhalinin gəlir və xərcləri göstəriciləri iqtisadi proseslərlə yanaşı sosial proseslərə də 

öz təsirini göstərir və Milli Hesablar Sisteminin (MHS) ev təsərrüfatı sektorunda nəzərə alınır. Bu 
göstəricilərə əsasən sərəncamda olan gəlir nominal və faktiki son istehlak xərclərini müəyyənləş-
dirir. Daha doğrusu, əhalinin son istehlak xərcləri - xərclər metodu ilə Ümumi Daxili Məhsulun 
hesablanmasında istifadə edilir. 

Son istehlak xərcləri göstəricisi əhalinin həyat səviyyəsini göstərən ən mühüm göstəricilərdən 
biridir. Statistikanın məlumatlarından göstərilən məqsədlər üçün istifadə edilə bilməsi üçün 
gəlirlər siyasi-iqtisadi xarakterli ciddi konsepsiya sisteminə əsaslanmalıdır. Bu məlumatlar iqtisadi 
proseslərin qarışıq cəhətlərini səciyyələndirən digər göstəricilərlə (məsələn, istehsal, yaxud da 
maliyyə resurslarının hərəkəti göstəriciləri ilə) uzlaşdırılmalıdır.  

Milli hesablar Sistemində əsas makroiqtisadi göstəricilərin artımı və azalması əhali gəlirlərinə 
təsir edir. Milli Hesablar Sistemi əhali gəlirlərinə, əhalinin həyat səviyyəsinə, yoxsulluq və başqa 
nəticələrin ölkə gəlirləri ilə, makroiqtisadi göstəricilər ilə sıx əlaqədardır. 

TƏDQIQAT METODU 
Milli Hesablar Sistemində əhali gəlirlərinin göstəricilərinə ilkin gəlirlər, işçilərə əmək ödəniş-

ləri, sahibkarlıq fəaliyyətindən gələn gəlirlər, mülkiyyətdən gələn gəlirlər, alınmış cari və əsaslı 
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transferlər, xərclər cəmi, son istehlak xərcləri, ödənilən cari transferlər, qənaətlər, qeyri-maliyyə 
aktivlərinin yığımı, maliyyə aktivləri, əhalinin hər nəfərinə düşən yığımlar aiddir. 

Eviews analiz: 
Statistika\Seriya LnG S I π μ 

Ortalama 26.00485 19.28347 40.83286 38.97666 5.33E-15 

Median 25.92078 18.504 40 36.92759 0.196778 

Standart Yayınma 0.958492 4.633665 29.9166 28.69746 0.773695 

Əyrilik 0.159876 0.255944 0.51359 0.638029 -1.00093 

Basıqlıq 1.644899 1.709084 1.980883 2.792235 3.088182 

Jarque-Bera Statistikası 3.392445 3.374866 3.663973 2.925109 7.026665 

Jarque-Bera Ehtimalı 0.183375 0.184994 0.160095 0.231644 0.029797 

Müşahidələrin sayı 42 42 42 42 42 

Cədvəl 1. Böyümə, əmanət, faiz, inflyasiya dəyişənləri və xəta şərtləri üçün təsvir statistikası (μ) (Model 1) 

 
Eyni kontekstdə Model 2-ni təşkil edən dəyişənlərin sınaqdan əvvəl statistik nəticələri Cədvəl 

4.4-də verilmişdir. Kurtozun səhv əmsalı 3-dən az olduğundan, əyilmə əmsalı kiçik və mənfi 
olduğu üçün az basıq (platykurtic) sola əyri paylanmaya malikdir. JB test dəyəri göstərir ki, 1% 
əhəmiyyət səviyyəsində standartlaşdırılmış qalıqlar normal paylanmanı göstərir. Beləliklə, 
hipoteza qəbul edilir. 

 
Statistika\Seriya I S I π τ 

Ortalama 20.9553 19.2835 40.8329 38.9767 -1.98E-16 

Median 20.8643 18.504 40 36.9276 0.008961 

Standart Yayınma 2.18574 4.63367 29.9166 28.6975 1.672852 

Əyrilik -0.0626 0.25594 0.51359 0.63803 -0.15899 

Basıqlıq 2.42391 1.70908 1.98088 2.79224 2.751416 

Jarque-Bera Statistikası 0.60821 3.37487 3.66397 2.92511 0.285082 

Jarque-Bera Ehtimalı 0.73778 0.18499 0.1601 0.23164 0.867152 

Müşahidələrin sayı 42 42 42 42 42 

Cədvəl 2. İnvestisiya, əmanət, faiz, inflyasiya dəyişənləri və xəta şərtlərini izah edən (τ) statistika (Model 2 

 
Model 3-ü təşkil edən dəyişənlərin sınaqdan əvvəl statistik nəticələri Cədvəl 4.5-də 

verilmişdir. Xəta müddətinin kurtozu əmsalı 3-dən çox olduğundan, çox düzdür (leptokurtic) və 
əyilmə əmsalı kiçik və mənfi olduğu üçün sola əyri bir paylanma var. JB test dəyəri göstərir ki, 
5% əhəmiyyət səviyyəsində standartlaşdırılmış qalıqlar normal paylanmanı göstərir. Beləliklə, 
hipoteza qəbul edilir. 

  

Statistika\Seriya CA S i I ω 

Ortalama -2.75362 19.28347 40.83286 20.95534 4.11E-15 

Median -2.44588 18.504 40 20.86433 0.093623 

Standart Yayınma 2.630404 4.633665 29.9166 2.185737 1.098413 

Əyrilik -0.24576 0.255944 0.51359 -0.06259 -0.03074 

Basıqlıq 2.795699 1.709084 1.980883 2.423913 3.139849 

Jarque-Bera Statistikası 0.495825 3.374866 3.663973 0.608209 0.04084 

Jarque-Bera Ehtimalı 0.780428 0.184994 0.160095 0.737784 0.979787 

Müşahidələrin sayı 42 42 42 42 42 

Cədvəl 4. Cari hesab kəsirinin, əmanətlərin, faizlərin, məzənnə dəyişkənliklərinin və xəta şərtlərinin təsviri statistikası (ω) (Model 3) 
 

Model 4-ü təşkil edən dəyişənlərin sınaqdan əvvəl statistik nəticələri Cədvəl 4.6-da verilmiş-
dir. Xəta müddətinin kurtoz əmsalı 3-dən çox olduğundan, çox düzdür (leptokurtic) və əyilmə 
əmsalı kiçik və müsbət olduğu üçün sağa əyilmiş bir paylanmaya malikdir. JB test dəyəri göstərir 
ki, 1% əhəmiyyət səviyyəsində standartlaşdırılmış qalıqlar normal paylanmanı göstərir. Beləliklə, 
hipoteza qəbul edilir. 
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Statistika\Seriya LnCF S i R φ 

Ortalama 21.03755 18.19529 40.728 1.161615 3.39E-15 

Median 21.25976 16.55981 19.9 1.344025 -0.0071 

Standart Yayınma 0.915273 4.118945 34.31564 0.86397 0.447115 

Əyrilik -0.92886 0.572776 0.596154 0.191137 0.765855 

Basıqlıq 2.755253 1.809659 1.722095 2.325389 3.508935 

Jarque-Bera Statistikası 3.657307 2.842915 3.181917 0.626285 2.713697 

Jarque-Bera Ehtimalı 0.16063 0.241362 0.20373 0.731146 0.257471 

Müşahidələrin sayı 25 25 25 25 25 

Cədvəl 5. Xarici portfel sərmayələri, əmanətlər, faizlər, məzənnə dəyişkənləri və xəta şərtləri (φ) təsviri statistika (Model 4) 

 
5-i təşkil edən dəyişənlərin sınaqdan əvvəl statistik nəticələri Cədvəl 4.7-də verilmişdir. Xəta 

müddətinin kurtoz əmsalı 3-dən çox olduğundan, çox düzdür (leptokurtic) və əyilmə əmsalı 
böyük və pozitiv olduğu üçün sağa doğru təhrif olunmuş bir hüquqa malikdir. JB test dəyəri 
standart qalıqların normal paylanmadığını göstərir. Beləliklə, xəta müddəti əmsalı üçün hipoteza 
rədd edilir. 

 
Statistika\Seriya π S I i ε 

Ortalama 38.97666 19.28347 20.95238 40.83286 5.33E-15 

Median 36.92759 18.504 20.85 40 -3.82648 

Standart Yayınma 28.69746 4.633665 2.188243 29.9166 17.16776 

Əyrilik 0.638029 0.255944 -0.0637 0.51359 2.011064 

Basıqlıq 2.792235 1.709084 2.418904 1.980883 6.688623 

Jarque-Bera Statistikası 2.925109 3.374866 0.619329 3.663973 52.12104 

Jarque-Bera Ehtimalı 0.231644 0.184994 0.733693 0.160095 0 

Müşahidələrin sayı 42 42 42 42 42 

Cədvəl 6. İnflyasiya, əmanət, investisiya, faiz dəyişənləri və xəta şərtləri (ε) təsviri statistika (Model 5) 
 

Cədvəl 6. ÜDM, istehlak xərci, qənaət, yığım və investitisiyaların qarşılıqlı əlaqələri 

İl ÜDM İstehlak xərci Qənaət Yığım İnvestisiya 

2000 4,718.10 3,753.76 1,426.34 1,091.62 6,733.40 

2001 5,315.60 3,994.20 1,706.50 1,216.30 2,075.60 

2002 6,062.50 4,565.30 1,891.40 2,066.10 2,075.60 

2003 7,146.50 5,170.90 2,380.10 3,779.10 4,249.30 

2004 8,530.20 5,861.30 2,871.30 4,922.80 5,820.30 

2005 12,522.50 6,579.70 5,536.10 5,172.90 6,733.40 

2006 18,746.20 8,556.30 8,985.60 5,567.80 7,415.60 

2007 28,360.50 12,212.50 13,242.20 6,069.00 10,353.90 

2008 40,137.20 16,829.80 20,528.50 7,457.00 13,328.00 

2009 35,601.50 19,182.10 14,838.90 6,700.00 10,475.00 

2010 42,465.00 21,336.10 19,475.00 7,714.50 14,118.90 

2011 52,082.00 24,679.70 24,799.80 10,508.90 17,048.80 

2012 54,743.70 27,370.20 24,680.50 12,292.80 20,251.10 

2013 58,182.00 30,363.00 25,333.40 15,007.40 21,448.20 

2014 59,014.10 33,238.80 24,627.60 16,187.80 21,890.60 

2015 54,380.00 37,575.70 15,691.10 15,131.40 20,057.40 

2016 60,425.20 43,228.50 14,229.40 15,127.30 22,706.40 

2017 70,337.80 48,482.20 21,101.60 16,752.50 24,462.50 

Mənbə: Eviews 10 proqramından çıxarış 
 

s=0,351802 
b = 1 – S = 1-0.351802=0.648198  
C = A+bY 
C=48,482 
Y= 70,337 
48,482=A+ 70,337x0.648198  
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A = 70,337x0.648198 - 48,482 = 45,592-48,482 
A= -2,889 
S= -A+bY 
S = -(-2,889) + 0.648198 x70,337 = 45,595 
 
Jarque-Bera (JB) test statistikası normal paylama vəziyyətini ölçmək üçün tez-tez istifadə 

olunur. Seriyaların normal paylanmasının olub olmadığını yoxlayarkən əvvəlcə seriyanın 
kurtozunu və əyri dəyərlərini hesablayın və analizə daxil edin. 

Normal paylanmış bir dəyişən üçün S = 0, K = 3. JB statistikası sıfır hipotezi seriyanın 
normal şəkildə paylandığını göstərir. Burada alınan JB ehtimalının 1% əhəmiyyət səviyyəsindən 
yüksək olması, seriyaların normal paylandığını göstərir. 

Model 1-i təşkil edən dəyişənlərin sınaqdan qabaq statistikasının nəticələri Cədvəl 4.3-də 
verilmişdir. Xəta müddətinin kurtoz əmsalı 3-ə yaxın olduğundan normal basıq (mesokurtic) olur 
və əyilmə əmsalı kiçik və mənfi olduqda sola əyilmiş paylanmaya malikdir. JB test dəyəri göstərir 
ki, 5 % əhəmiyyət səviyyəsində standartlaşdırılmış qalıqlar normal paylanmanı göstərir. Beləliklə, 
hipoteza qəbul edilir. 

NƏTICƏ 
МHS iqtisadiyyatın strukturunu, iqtisadi proseslərin əsas nəticələrinin və ümumi təsvirinin 

üzə çıxarılması üçün informasiyaların nizama salınmasını qabaqcadan nəzərə alır. Əlavə olaraq 
iqtisadiyyatın bölmələri, sahələri, əməliyyatlar üzrə institutsional vahidləri, həmçinin aktiv və 
passivlər, əmtəə və xidmətlər, təyinatı üzrə dövlət idarəetmə orqanları xərclərini, vergilər və 
subsidiyalar və s. təsnifat sistemlərindən istifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, institutsion 
vahidlər və təsərrüfat subyektləri hüquqi şəxslərdən, ev təsərrüfatlarından ibarətdir. 

Qənaət və əsaslı transferlər hesabı kapitalın xalis dəyərinin dəyişməsinin ümumi məbləği və 
qeyri-maliyyə aktivlərinin dəyişməsinin ümumi məbləği arasındakı fərqə xalis kredit və yaxud 
xalis borc deyilir. Xalis kredit müsbət qiymət alır, xalis borc isə mənfi qiymət alır. Xalis kredit və 
xalis borc hesabın sol tərəfində göstərilir və “Kapitalla əməliyyatlar”ın balanslaşdırıcı maddəsidir. 
Milli Qənaəti, yəni yığımı müəyyən etmək üçün isə sərəncamda olan Milli Gəlirdən son istehlakın 
həcmini çıxmaq lazımdır. 
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XÜLASƏ 
Beynəlxalq iqtisadiyyatda periodik olaraq təkrarlanan böhranlar, dövlət xərclərinin və böhran 

nəticəsində vergilərin çoxalması son dövrlərdə dövlətin büdcə-maliyyə idarəçiliyində cavabdehli-
yin və məsuliyyətin artmasını daha da canlandırırdı. Daha çox idarəetmədə hesabatlılığın və ma-
liyyə vəsaitlərindən istifadə prosesinin şəffaflıq səviyyəsini yüksəltməklə dövlətin göstərdiyi 
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xidmətlərin keyfiyyətinin və vəsaitlərdən əlverişli istifadə imkanlarının artırılması zərurəti 
yarandı. Nəticəyönümlü büdcə sistemi sözügedən tələbatları ödəyən mexanizm şəklində tətbiq 
olunmağa başladı. Sözügedən sistem büdcə vəsaitlərinin daha doğru şəkildə bölüşdürülməsi və 
məsuliyyətli menecmenti hesabına şəffaflığı həyata keçirməklə dövlətin effektivliyini artırır. 
Nəticəyönümlü büdcə ictimai resursların istifadəsi ilə əlaqədar qərarlarının qəbul olunması 
məqsədilə sübut-əsaslı dəlillər gətirir və bu mexanizmin tətbiq olunduğu şəraitdə fəaliyyətə dair 
məlumatlarla büdcə qərarları ilə əlaqə yaradılmış olur.  

AÇAR SÖZLƏR: BÜDCƏ, NƏTİCƏ, SOSİAL 

GIRIŞ 
Nəticəyönümlü büdcə - dövlət idarəsi funksiyalarına müvafiq məqsədləri və hədəfləri təyin 

edən, sərəncamdakı vəsaitlərin bu məqsəd və hədəflər istiqamətində istifadə olunmasını təmin 
edən, fəaliyyətlərinin nəticələrini ölçməklə əsas məqsəd və hədəflərə çatma səviyyəsini 
dəyərləndirən və nəticələri haqda hesabat verən büdcədir. Nəticəyönümlü büdcə mexanizmləri 
tətbiq olunmadıqda dövlət idarələri öz vəzifələrinin icra etmirlər demək yanlışdır.  

Ünvan yönümlü büdcələşmə təşkilatdaxili planlaşdırma metodudur. Bu metodun tətbiqi 
mühitində nazirliklər, dövlət agentliyi və komitə öz fəaliyyətinin xüsusiliyini, o cümlədən 
əsasnamə onlara tapşırılmış öhdəliklərin çərçivələrini əsas götürməklə məqsəd və vəzifələrinin 
ierarxiyasını şərtləndirir, xərcləmələrə əsasən fəaliyyətlərinin nəticələrini dəyərləndirmək üçün 
keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərini təyin edir. Bu nöqteyi-nəzərdən icra hakimiyyət orqanları 
üçün vahid nəticəyönümlü büdcələşmə çərçivələrinin tətbiq edilməsi məqsədəmüvafiq hesab 
edilmir. Bu cür büdcələşmə fəaliyyətin əldə ediləcək nəticələri barəsində məlumatlardan 
faydalanmaqla xərclənəcək vəsaitlə alınacaq nəticə arasında əlaqə qurmağa şərait yaradan 
mexanizmdir. 

TƏDQIQAT METODU 

Effektivlik nöqteyi‐nəzərdən dövlət büdcəsi vəsaitlərinin istifadəsini qiymətləndirərkən bu 
mövqelər üzrə təhlilin aparması zəruridir. 

 

İndikatorlar Baza gösətərici 

2019 

Hədəf 

göstəricisi 

(2020) 

Hədəf 

göstəricisi 

(2021) 

Hədəf 

göstəricisi 

(2022) 

Hədəf 

göstəricisi 

(2023) 

Ümumi nəslvermə əmsalı 1.54 1.61 1.63 1.67 1.67 

0-2 yaşlı uşaqların körpələrin uşaq 
qayğı mərkəzlərinə cəlb olunma 
səviyyəsi, % 

21 33 34 34.5 35 

Ölkə üzrə mütləq yoxsulluq səviyyəsi,  6.3 6.1 5.9 5.9 5.8 

Uşaqların (0-17 yaş) mütləq yoxsulluq 
səviyyəsi, % 

9.5 8.4 8.3 8.1 8.0 

Yol qəzalarında ölənlərin sayı, nəfər 82  65 və daha az 60 və daha az 55 və daha az 55 və daha 
az 

Məşğul əhali arasında ictimai 
nəqliyyatdan istifadə edənlərin payı, % 

22.6 24 24.3 24.6 25% və daha 
çox 

16-74 yaşlı əhalinin ictimai 
xidmətlərin keyfiyyətindən razılıq 
səviyyəsi,% 

67 79 83 83 85 

Əhali arasında internetdən istifadə 
etməyənlərin nisbəti,%  

15.8 10 8 6 5 

Hökumət xərclərinin ÜDM-də payı, % 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 

Hökumət sektorunda məşğulluğun 
cəmdə payı,% 

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Gənclər arasında işsizlik səviyyəsi, % 15.0 12.4 11.6 10.8 10.0 

Elmi-tədqiqatlara çəkilən xərclərin 
ÜDM-də payı (özəl sektorun xərcləri 
də daxil), %  

1.44 2.4 2.6 2.8 3.0 

Cədvəl 1. Sosial sferada hökumət siyasətinin qiymətləndirilməsi indikatorları 
 

Hazırda dünyada büdcə xərclərinin effektivliyini artırmaq üçün müxtəlif istiqamətlər üzrə 
siyasət tədbirləri (məqsədli büdcə proqramlarının, dövlət satınalınmaları mexanizminin, nəticələ-
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rin qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi və s.) reallaşdırılır. Bununla yanaşı, inkişaf etmiş ölkələr-
də hökumətin bütün strukturları konkret göstəricilər əsasında öz fəaliyyətlərinin qiymətləndir-
məsini həyata keçirir və bunun əsasında illik hesabatlar hazırlayır. Lakin belə hesabatların 
peşəkarlığı üçün həlledici şərt büdcə proqramları üzrə effektiv monitorinq və qiymətləndirmə 
sisteminin mövcudluğudur. Fəaliyyətin planlaşdırılması və fəaliyyət üzrə hesabatlılıq hökumətin 
xərcləri necə planlaşdırması və necə icra etməsilə birbaşa bağlıdır. 

2018-ci ildə sosial sferada xərc maddəsi büdcə xərclərinin 34%-ə yaxın, ÜDM-in isə 13.3%-i 
təşkil edib. Yəni prioritetlərin belə kəskin dəyişməsi, büdcənin gəlir və xərclərində baş verən 
ziqzaqlı artıb-azalmalar şəraitində peşəkar büdcə planaşdırması mexanizmləri makroiqtisadi 
maliyyə sabitliyi üçün çox mühüm alətinə çevrilə bilər.  

 
Xərclərin istiqamətləri 2015 2016 2017 2018 

Cəmi xərclər 20 063 000.0 18 465 500.0 18 050 000.0 17 800 000.0 

Təhsil 1 653 445. 2 1 716 182. 1 1 728 803. 9 1 738 803. 9 

Səhiyyə 725 586,2 772 404,8 787 967,6 797 967,6 

Sosial müdafiə və sosial təminat 2 072 233,9 2 111 488,7 2 105 480,8 2 109 904,5 

Mədəniyyət, incəsənət, KİV, idman 311 410.6 332 957.6 326 360.7 340 141.9 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı 457 144,0 476 475,8 468 299,6 481 245,0 

Cədvəl 1. 2014-2017-ci illər üzrə sosial sferada dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə ortamüddətli büdcə ayırmaları min manatla 
 

Cədvəldən aydın olur ki, sosial sferada hökumətin xərcləri ortamüddətli büdcə qanunu layi-
həsi kimi təsdiqlənir və qısamüddətli dövrdə (2015-2018-ci illər) xərclərdə də təxminən 20%-lik 
səmərəlik qeydə alınıb.  

 

İllər Büdcə xərcləri 

(mln dollarla) 

Sosial xərclər 

(mln dollarla) 

2010 14746.4 1407.4 

2011 19567.2 1.9000.1 

2012 22186.6 2254.1 

2013 24402.1 2231.1 

2014 23851.3 2513.0 

2015 11404.7 1190.9 

2016 10025.0 1493.8 

2017 10349.0 1382.3 

2018 13371.5 1265.1 

2019 15831.6 1453.1 

Cədvəl 2. Sosial müdafiə və soail təminat xərclərinə ayrılan vəsaitlərin həcmi 
 

Cədvəldən aydın olurki, sosial xərclərin büdcədəki payı 9,5 faizdən 12 faizədək artıb. 
Doğrudur, iş yerlərinin açılması, sahibkarlığın və özünəməşğulluğun artırılması sayəsində 
əhalinin aztəminatlı təbəqəsi, işsizlik və yoxsulluq ildən-ilə azalıb. Ancaq dövlət hər bir halda, 
sosialyönümlü siyasəti davam etdirir. Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə bu siyasətin davam 
etdiriləcəyini bildirib. 

NƏTICƏ 
Beləliklə, nəticəyönümlü büdcə ideyası vətəndaşların dövlətdən hesabat tələblərinin çoxal-

ması səbəbi ilə meydana gəldi. Hər kəs ödədiyi vergi qarşılığında hökumətin öz fəaliyyətindən 
hansı nəticələr aldığını görmək istəyir. Nəticəyönümlü büdcə mexanizminin əsas töhfələrindən 
biri, məmurların davranışlarının dəyişməsidir. Büdcə vəsaitlərinə fərman vermək məsuliyyəti 
daşıyan bütün məmurlar başa düşür ki, nəticəsi olan büdcə mexanizmlərə müvafiq hesabatvermə 
məsuliyyətləri var və detallı hesabatlılıq əlverişsiz, o cümlədən, şəffaf olmayan xərcləmələrlə 
əlaqəli problemləri zamanında üzə çıxarmağa zəmin yaradacaq. Bu səbəbdən də bu mexanizmlər 
idarəçiləri öz fəaliyyətində şəffaf və eyni zamanda məsuliyyətli xərcləmələrə təşfiq edir. Dövlət 
büdcəsi üzrə maliyyələşdirilən sosial proqramların əlverişliliyinin dəyərləndirilməsi üçün əvvəlcə 
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dövlət idarələrinin fəaliyyətinin təsir gücünü və nəticəliliyini əsaslandıran göstəricilər sisteminin 
hazırlanması vacibdir. Nəticəyönümlü büdcənin tətbiq olunması dövlət qurumlarına və sahib 
olduqları vəsaitləri tələb edilən və almaq istədikləri nəticələrə uyğun olaraq bölüşdürmək işini 
nisəbətən asanlaşdırır. 
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XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədini Azərbaycan Respublikasının cənub regionunda turizm potensialı-

nın formalaşması və idarə edilməsinin əsas amilləri, mexanizmləri, regional xüsusiyyətlərini ana-
liz etməklə, onun perspektiv inkişafı ilə bağlı təklif və tövsiyyələrin işlənməsi kimi məsələlərdən 
ibarətdir.Turizm müasir dünyamızda bütün ölkələri maraqlandıran, iqtisadi, sosial və ekoloji 
faktdır. Həm təbii və tarixi zənginlikləri, həm də iqlim şərtləri baxımından Azərbaycan çox zəngin 
bir turizm potensialına malikdir. Ölkə iqtisadiyyatının turizm sahəsinə yönəlik maraqları nəticə-
sində turizm potensialı olan regionların durumu daim gündəmdədir və bu regionlara potensialın 
üzrə çıxması üçün böyük vəsaitdə investesiyalar yatırılmışdır. Bu uzaqgörən iqtisadi siyasət, keç-
miş dövrlərdə istifadəyə yararsız olan yüzlərlə turistik obyektlərin yenidən bərpa edilib turistlərin 
istifadəsinə verilməsi nəticəsində ölkəyə çoxlu turist və valyuta axını baş verdi. Buna misal 
olaraq, son illərdə ölkəmizə turist axının güclənməsi və cənub regionunun istirahət bazalarında 
bütün günü dolu olması müşahidə edilmişdir. Bir daha aydın oldu ki, cənub regionu həm istirahət 
kurortları, həm tarixi abidələri, həm də yerli sakinlərinin qonaqpərvərliyi ilə turistləri özünə cəlb 
edir.Azərbaycan Respublikasının bütün regionları turizm baxımdan əlverişli imkanlara malikdir.  

AÇAR SÖZLƏR: TURİZM, REGİON, REKREASİYA 

 

GIRIŞ 
Cənub turizm bölgəsinə cənub marşrutuna adi olan Salyan, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, 

Lənkəran, Lerik və Astara rayonları aiddir. Bölgədə hələ sovet dövründən Lənkəran və Astara 
rayonlarında istirahət və sağlamlıq turizmi inkişaf edib. Xüsusilə Lənkərandakı İstisu sanatoriyası 
müalicəvi əhəmiyyəti ilə çoxlarının diqqət mərkəzində olub. Cənub regionu İpək Yolu üzrə 
turistlərin və yolçuların yaxın və uzaq şərqə səfərləri zamanı keçilən bölgədir.  

Tətqiqat obyektinin aktuallığı baxımından qeyd etmək istərdim ki, cənub regionunu başqa 
regionlardan fərqləndirən bir neçə xüsusiyyəti vardır. Onlara misal olaraq deyə bilərik: region 
ərazisinin əlverişli iqlim şəraitinə, zəngin fauna və flora aləminə malik olması, həmçinin ərazisndə 
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“Hirkan” və “Şirvan” milli parklarının, həmçinin “Qızılağac” qoruğunun yerləşməsi. Bundan əla-
və müalicəvi əhəmiyyətə malik isti su bulaqlarının ərazisində yer alması da mühim amillərdəndir. 

Azərbaycan turizmi bəlli dövrlərdə böyük inkişaf göstərmişdir, Lənkəran turizmi də bu 
inkişafdan kənarda qalmamışdır. Lənkəranda turizmin ilk formalaşması dövrü 1960 və 1990-cı 
illər arasına təsadüf edir. İkinci inkişaf dövrü Lənkəran İqtisadi Bölgəsi üçün Turizmin İnkişafına 
dair Dövlət layihəsinə istinadən 2007- ci ildə başlanmış və 2017-ci ilə qədər davam etmişdir. 

TƏDQIQAT METODU 
2019-cu ilin statistikasına görə regionun əhali sayı 917min 800 nəfərdir.Əhali sayının 51.4 

faizi qadın, 48.6 faizi isə kişilərdir.Lənkəranda potensial işçi qüvvəsi vardır. İşləyən insan sayı 
iqtisadi fəal qismin 79.7 faizini təşkil edir. İşləyən insanların 1.9 faizi sənayedə, 1.3 faizi inşaatda, 
60.2 faizi kənd təsərrüfatında, 2 faizi nəqliyyat sahəsində, 17.6 faizi ticarətdə, 0.1 faizi maliyyə 
rabitəsində, 1.3 faizi dövlət qurumlarında, 8 faizi təhsildə, 2.5 faizi səhiyyə qurumlarında, 1.7 faizi 
mədəniyyət və digər sosial xidmətlərdə çalışanlardır. 

 
 Ərazi, min kv.km 01.01.2019-cu ilin 

əvvəlinə əhalinin 

sayı. min nəfər 

İqtisadiyyatda 

muzdla 

işləyənlərinsayı, min 

nəfər 

İqtisadiyyatda 

muzdla 

işləyənlərin orta 

aylıq əməkhaqqısı, 

manatla 

Lənkəran iqtisadi rayonu 6,07 917,8 70,3 276,6 

Astara rayonu 0,62 106,5 9,5 264,5 

Lənkəran şəhəri 1,54 225,2 22,2 262,5 

Yardımlı rayonu 0,67 65,2 4,8 273,7 

Masallı rayonu 0,72 221,5 14,9 299,9 

Cəlilabad rayonu 1,44 216,6 13,2 289,9 

Cədvəl 1. Lənkəran iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi göstəriciləri 

 
Lənkəran regionunda 917min 800 nəfər insan yaşamaqdadır. Əhali sıxlığı hər kvadrat kilo-

metrə 151 nəfər düşməktədir. 30faiz insan şəhərdə, 70 faiz insan isə kəndlərdə məskunlaşmışlar. 
 

İllər Turist müəssisələrinin 

gəlirləri, mln. manat 

Turistlərin sayı, 

min nəfər 

ÜDM, mln. 

manat 

2014 17.8 59.7 35601.5 

2015 19.1 69.9 42465.0 

2016 22.6 83.6 52082.0 

2017 27.1 101.4 54743.7 

2018 29.6 92.0 58182.0 

2019 31.1 92.3 58977.8 

Yekun 147.3 498.9 302052 

Cədvəl 2. 2014-2019-cu illərdə cənub regionunda turizm müəssisələrinin gəlirlərinin həcmi, turistlərin sayı və ÜDM 

 
Cənub regionun turizm müəssisələrinin gəlirləri ilə turistlərin sayı arasındakı əlaqəni xrakte-

rizə edən göstəricilərin hesablanmasıi E-views 9 programı ilə analiz edilmiş və onun nəticələr 
aşağdakəı kimi olmuşdur. 

Turist müəssisələrinin gəlirlərinin faktiki və nəzəri səviyyələri aşağıdakı qrafikdə verilmişdir. 
Model əsasında hesablanmış nəzəri səviyyələrin cəmi faktiki səviyyələrin cəminə bərabərdir. 

 
SUMMARY OUTPUT  

Regression Statistics 

Multiple R 0,878287926 

R Square 0,771389681 

Adjusted R Square 0,714237101 

Standard Error 2,966490937 

Observations 6 

Cədvəl 3. Turist müəssisələrinin gəlirlərinin faktiki və nəzəri səviyyələri 
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Turist axınına təsir edən amillərdən biri də əhalinin gəlirlərinin artması və əhalinin həyat 
səviyyəsinin yüksəlməsidir. Makrosəviyyədə iqtisadi inkişafı və əhalinin rifahını ümumilıəşdiril-
miş şəkildə özündə əks etdirən göstərici ÜDM-dur. Ona görə reqressiya-korrelyasiya təhlilində bu 
iki amilin də əlaqəsi araşdırılmış və müvafiq göstəricilər E-views programı ilə hesablanmışdır. 
Nəticələr aşağıdakı kimi olmuşdir. 

 

SUMMARY OUTPUT  

Regression Statistics 

Multiple R 0,984437965 

R Square 0,969118107 

Adjusted R Square 0,961397633 

Standard Error 3,231638018 

Observations 6 

Cədvəl 4. Analiz: Reqressiya 
 

2014-2019-cu illərdə ölkənin iqtisadi rayonları üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli 
müəssisələrin gəlirlərinin həcmində və dinamikasında xeyli artım olmuşdur. Bu da iqtisadiyyatın 
rentabelli sahələrindən olan turizmin perspektiv sahələrdən olduğun göstərir. Belə ki, 2014 - cu 
ildə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin gəlirlərinin həcmi 97 mln. manat, 2019-cu 
ildə 171.3 mln. manat, 2019-cu ildə isə 181.0 mln. manat təşkil etmişdir. 2014-cü illə müqayisədə 
2019-cu ildə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin gəlirlərinin həcmi 86.6%, 2018-ci 
illə müqayisədə isə 5.7% artmışdır. Bu dövrdə əldə edilən gəlirlərin böyük hissəsi Bakı şəhərində 
çəmləşmiş mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin payına düşmüşdür. Rəsmi 
statistikanın məlumatlarına görə 2010-cu ildə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin 
gəlirlərinin ümumi həcminin 81.2 mln. manatı, yəni 83.5%-i, 2014-cü ildə isə 150.2 mln. manatı 
83.0%-i Bakı şəhərinin, qalan təxminən 16 mln. manat, (2014-cü il 31 mln. manat) yəni 17%-i 9 
iqtisadi rayonun (Abşeron, Gəncə-Qazax, Şəki-Zaqatala, Lənkəran, Quba-Xaçmaz, Aran, Yuxarı 
Qarabağ, Dağlıq Şirvan və Naxçıvan iqtisadi rayonlarının) payına düşmüşdür. 

NƏTICƏ 
Son olaraq, turizim ehtiyyatlarının səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi təbii ehtiyyatların 

qorunması ilə uyumlu şəkildə həyata keçirilməlidir. Anketdən əldə olunan nəticələr göstərir ki, 
cənub regionundakı turizim zonalarında ətraf mühitin təmziliyi və ekoloji standartlara nəzərə 
alınır. Bu da, turizim sektorunun davamlı inkişaafı baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Digər 
bir vacib məsələ isə, markeyinq siyasətinin düzgün şəkildə həyata keçirilməsidi.  

Beləliklə, reqresiya-korrelyasiya təhlili cənub reginonunda turizmin inkişaf göstəriciləri ilə 
digər sosial-iqtisadi göstəricilər arasında qarşılıqlı əlaqənin olduğunu sübut edir. Belə ki, alınmış 
nəticələrə görə turist axınları ilə ÜDM və turist müəssislərinin gəlirləri arasında müsbət əlaqə 
(0.87, 0.98) vardır. Bunu səbəbi əhalinn gəlrlərin və həyat səviyyəsinin yüksəlməsi ilə onların 
çevikliyinin artmasıdır. Deməli, reqressiya-korrelyasiya təhlili səbəb-nəticə əlaqələrini aşkar 
etmək üçün göstəricilər qrupunun tədqiqinin mühüm vasitələrindən biridir. Tədqiqat üçün ən 
mühüm göstərici ÜDM. Ona görə ki, o əhalinin gəlirləri ilə bağlıdır və vətəndaşların çevikliyi 
onların maliyyə vəziyyətindən asılıdır. 
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ABSTRACT 
This article will provide detailed examination of the impact of tourism on country's economy, 

but, before we embark on that, let us provide a primary context. The reason for this is to analyze 
what kind of effect tourism has on the economy and through which factors it can influence. We 
conducted our research by using eye-catching bar charts and sophisticated articles. We found out 
that, on the whole, tourism affects economy through direct, indirect and induced ways and listed 
the effects as positive and negative. The information written below are primarily factual and not 
based on opinion. The research demonstrates different hypotheses based on reliable sources. 

KEY WORDS: GDP, INTERNATIONAL TOURISM, JOB CREATION. 

 

INTRODUCTION 
Nobody can deny that the enormous growth of tourism over the last decade has led to 

fundamental economic growth. Although we cannot finish by counting the benefits of tourism to 
the country, we can list a few of them: bringing large amount of money to the country; triggering 
new businesses to be opened, thus reducing unemployment; increasing tax revenues. 

Turning attention to strategy, the states makes various changes to ease things for tourists such 
as adding English version on the street signs. Of course, such changes are made at the expense of 
state, but the profit it brings is much more. Such things profoundly affect the choices visitors 
make on how and where to spend their free time.  

We will approach the impact of tourism from different angles.  

RESEARCH METHOD 
Amount of export revenues of tourism which serves for a wide range of purposes in tourism 

locations of the whole world is enormous. In comparison with 2017, they have come up with 
additional USD 121 billion in 2018. To stop the economy from worsening, this extra amount of 
money would be directed straight at strengthening the economy such as closing trade deficits, 
supporting startups, subsidizing sectors in need of money and community development. In the 
light of this evidence, it is crystal clear that when the income of the country obtained from tourism 
is more than the expenditure of the country for tourism purposes, it has a positive effect on the 
country's economy. 

It is extremely necessary to note that in one of the reports of World Tourism Organization, 
total international tourist arrivals gradually increased by 5% and total international tourism 
exports kept rising and finished the period at USD 1.7 trillion. 

Furthermore, we are probably more or less familiar with positive and negative impact of 
tourism on economy. Though we briefly refer to positive points in the introduction section, we 
will take more precise and comprehensive to that. But even before we get to that point, we must 
understand whether its negative impact outpaces positive impact or not, country will end up with 
economic growth in the long run.  
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Positive Impact: 
1. Contribution to the balance of payments, foreign currency revenue. Tourists coming to the 

country bring their own currency or USD with them and they need to exchange their money in 
exchange offices in order to enjoy tourism activities and this process maintains the foreign 
currency entering the country. At the same time this triggers opening new exchange offices which 
promotes economic growth. 

2. Income generation. Tourism country receives a proportion of its national income from 
tourism, especially it becomes a major source of income for tourism area. According to latest 
estimates, in 2019, tourism reached the amount of USD 2.9 trillion contribution to GDP. 

3. Job creation. As tourism is the economic sector that requires a lot of accommodation, 
restaurants, and amusement center, it provides opportunities for paid work, especially for those 
who are looking for a job. 

4. Infrastructure investments. The significance of infrastructure goes beyond its utilitarian 
application. In most cases, it is key to progress in tourism sector to put investment in marvelous 
skyscrapers, passenger transport system, art museums, restaurants of different cuisines. Such 
developments are not only profitable for tourism, but also for citizens of the country. 

5. Boosting business activities. Tourism has been fundamental to running businesses, because 
tourism provides financial matters for operating business. 

Negative impact: 
1. Excessive dependence on tourism. For instance, from the earliest times, we witness that 

any act of terrorism or disagreement in political life will deteriorate tourism and economy directly. 
That is why, governments should keep diversity in the economy. 

2. Inflation. When there is an influx of tourist to the country, demand for goods and services 
increases. As a result, inflation is seen when prices of goods and services rise due to excessive 
demand. 

3. Seasonality. As for seasonality, we observe it as recession in certain periods. Climate is 
major cause of seasonality, as businesses are slowing in touristic areas of coastal tourism countries 
in winter and touristic areas of mountain-skiing tourism countries in summer. 

According to World Tourism Organization (UNWTO), international tourism have been 
growing faster than we could imagine. To address this, they introduce a reliable bar chart which 
compares international tourism receipts and world GDP to illustrate the difference between them.  

 

 
International tourism receipts and world GDP(%change) 
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The above bar chart illustrates the percentage change of tourism receipts and world GDP over 
a period of eleven years. International tourism receipts and world GDP showed similar trend, with 
both gradually decreasing from 2017 to 2018. Despite the fact that percentage change of receipts 
fell more than percentage change of GDP, it can clearly be seen that percentage change of tourism 
receipts still exceeds the percentage change of world GDP.  

According to our research we found out that tourism impacts economies through three 
interrelated ways i.e. direct, indirect and induced effects. These impacts and the structure of the 
tourism sector determine the economic impact of different sectors on a country. These impacts of 
the tourism can often be largely divergent between countries, based on the structure of the sector 
but most importantly on how well linked tourism activities are with the local economy. The 
overall impacts of the sector are the sum of the direct, indirect and induced effects. 

Direct impacts represent Gross Domestic Product that generated by industries, including 
hotels, travel agents, airlines and other passenger transport services also the activities of restaurant 
and leisure industries that deal directly with tourists. The direct contribution of travel and tourism 
to GDP reflects the ‘internal’ spending on travel and tourism (that is the total spending within a 
country on travel and tourism by residents and non-residents for business and leisure purposes) 
and spending by government that directly linked to visitors, like cultural (eg museums) or 
recreational (eg national parks). 

Indirect impacts appear due to the effect of tourism activities on other economic sectors. 
These are a function of three different factors: 

1. Capital Investment in tourism: It includes capital investment within all sectors that are 
involved in the tourism industry and also spending by enterprises in other sectors on tourism 
assets like transport or accommodation. 

2. Government Spending for Tourism: Government spending is one of the tools for 
supporting the tourism sector. It can include both national and local spending. These activities 
include tourism promotion, visitor services, administration. 

3. Supply Chain Effects: These stand for the purchase of domestic goods and services, as 
inputs to the production of their final outputs, by enterprises within the tourism sector. 

Induced effects measure the GDP and jobs that are supported by the spending by the 
households who are directly or indirectly work in the tourism sector. 

The impact of tourism on both economic growth and employment is positive, there is good 
reasonable data and evidence that tourism has positive contribution to both economic growth 
(through measures of GDP) also on employment, both directly and indirectly. The newest annual 
research of the WTTC shows that the Travel and Tourism sector experienced 3.5% growth in 
2019, outpacing that of the global economy (2.5%) for the ninth consistent year. Over the past 5 
years, one in four new jobs were created by the sector, making Travel & Tourism the most 
effective partner for governments to create employment. 

Overall the research shows that there is a clear positive impact on growth by the tourism 
sector - data on the direct and total impacts of the tourism sector shows strong positive economic 
effects. Like its impact on growth, the impact of tourism on employment is as well as positive. 
Overall tourism (globally) contributes to a significant amount of jobs and also compares 
positively vis-à-vis other significant sectors such as the extractive sector, the financial sector and 
also the automobile construction sector. The range of its impacts varies by country and by 
tourism’s dominance within it, but generally it is a net contributor to employment. 

These are the world’s ten largest Travel & Tourism markets, based on the total contribution 
of sectors to GDP in 2019: 
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While analyzing the graph we see that The United States' travel and tourism industry 

contributed, in total, the largest amount to gross domestic profit (GDP) out of any country 
worldwide with a total contribution of 1,667 billion U.S. dollars in 2019. China is in the second 
range with a contribution of 1,581 billion U.S. dollars to GDP with its rapidly broaden travel and 
tourism industry. These two countries also held the highest direct contribution to GDP. 

Here is the graph of direct contribution of travel and tourism to employment in leading 
countries worldwide in 2019. 

 

 
The graph shows that China's travel and tourism industry directly contributed to the largest 

amount of employment of any country worldwide with a total of over 29 million workers in 2019. 
India was not far behind with slightly below 27.5 million travel and tourism industry employees. 
This may arise no surprise given the size and population of these two Asian nations. 
Comparatively, the European country that took the highest place within the ranking was Germany 
with a total of just over three million staff that are a direct result of the travel and tourism industry. 
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CONCLUSION 
We mainly focused on the impact of tourism to the economy in our research. We aproached 

that tourism impacts economy with three interrelated ways, i.e direct, indirect and induced effects. 
Tourism has both positive and negative impacts on economy and its positive impacts outpace 
negative impacts. As a result most of the countries with effective tourism sector end up with 
economic growth in the long run. Our overall research also shows that there is a clearly positive 
impact on gross domestic product and employment. And as it is clear from the graphs, according 
to latest data we can conclude that 2019 was another strong growth year for the global Travel and 
Tourism sector, strengthening its role as a driver of economic growth and job creation. 
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XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədi ölkəmizdə fəaliyyət göstərən təşkilatların marketinq strategiyaların-

dan baza kimi istifadə edərək müəssisənin səmərəli reklam fəaliyyətinin planlaşdınlmasının, 
reklam informasiya axınlarının logistik üsullarla idarə edilməsi nəzəri və metodiki əsaslarını 
işləyib hazırlamaq və elmi cəhətdən əsaslandırılmış təklif və tövsiyyələr formalaşdırmaqdan 
ibarətdir. Məqalədə reklam informasiya materiallarının növlərinin tətqiq olunması, reklam 
informasiya axınlarının idarə edilməsinin logistik üsullarının müəyyənləşdirilməsi, reklam 
informasiya axınlarının effektivliyinin göstəricilərinin araşdırılması məsələlərinə toxunulmuşdur. 
Mövcud yanaşmalarla eyni vaxtda reklamın idarəedilməsinə xüsusi informasiya (ünsiyyət) axını 
kimi logistik yanaşmanın da tətbiq edilməsi, reklam informasiya və maddi axınların qarşılıqlı 
əlaqəsinin tədqiq edilməsi, bu qarşılıqlı əlaqəyə təsir edən şərtlərin və amillərin müəyyən 
edilməsi, reklam informasiyasının formalaşması, yayımı və əldə edilməsinin texnoloji prosesinin 
optimallaşdırılmasında lazımi üsul və modellərin təyin edilməsi daha məqsədəuyğun olardı. 
Reklam informasiya sisteminin idarəedilməsində bu cür vacib məsələlərin (maddi axın 
parametrlərinin reklamın intensivliyindən analitik asılılığının müəyyən edilməsi və əsaslandırıl-
ması, bu asılılığa təsir edən amillərin təyin edilməsi, reklam təsirinin effektinin və effektivliyinin 
qiymətləndirilməsi, reklamın idarəedilməsində strateji və taktiki həllərin müəyyən edilməsi) 
fundamental tədqiqinin olmaması logistik yanaşmanı, həm reklam axınının idarəedilməsində, həm 
də onun əsasında nəticələrin əldə edilməsində bir yenilik olaraq təyin etdi. Məqalədə həmçinin 
reklamın material axını, paylama kanalları və təbii material tərkibinin inkişaf növlərinə görə 
reklam məlumat axınının parametrlərinin (həcmi, intensivliyi, dəyişiklik dərəcəsi) strukturundan 
asılı olaraq strateji cəhətdən optimal dəyərlərinin müəyyənləşdirilmişdir. 

AÇAR SÖZLƏR: Reklam, Logistika, İnformasiya 
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GIRIŞ  
Müasir Reklamın tarixi ictimai şüurun bir forması kimi bir neçə min illər əvvələ gedib çıxır. 

Reklam öz inkişafının əvvəllərində yalnız fərdi və qrup şüurunu əks etdirirdi, bu səbəbdən də 
onun əsas funksiyası identifikasiya idi, yəni mürəkkəb və hələ başa düşülməmiş bir dünyada bir 
fərdin (qrupun) yerini və təyinatını müəyyən etmək idi. Reklamın təkamülünün ilkin mərhələsi bir 
neçə min əvvəl başlayıb. 

Hazırda əksər alimlər reklamı marketinqdə ünsiyyət siyasətinin bir elementi kimi nəzərdən 
keçirirlər. Ünsiyyət siyasətinin elementi dedikdə cəmiyyətdə hərtərəfli ünsiyyət əlaqələrinin 
qurulması, saxlanması və inkişaf etdirilməsi başa düşülür. Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır 
ki, reklamın yaranması və təkamülünün əhəmiyyətli dövrü, marketinqin müasir cəmiyyətin 
ehtiyacları və onların təmin edilməsinın ən yaxşı üsulları haqqında bir elm olmasından öncə baş 
verib və həmçinin reklam bir çox digər elmlərin də tədqiq obyekti olmaqdadır (ünsiyyət 
nəzəriyyəsi, sosiologiya, sosial psixologiya, informasiya texnologiyaları və s.) Bütün bunlar 
reklam fenomeninin müasir dünyada həqiqi rolu və elmi idrakda onun yeri barədə düşünməyə 
vadar edir. 

TƏDQIQAT METODU 
Reklam haqqında müasir təfəkkürlər onu, ictimai şüuru formalaşdıran və əks etdirən mürək-

kəb bir təzahür kimi nəzərdən keçirir. Reklam, ictimai psixologiyanın, sosiologiyanın, ünsiyyət 
nəzəriyyəsinin, marketinqin, politologiyanın və s. tədqiqat obyekti rolunda çıxış edir. Bu elmlərin 
hər biri reklamı, öz metodiki vasitələrinin əsası kimi öyrənir, buna görə də onun cəmiyyət və onun 
ayrı-ayrı subyektləri (fərdlərin, sosial qrupların, müəssisələrin) ilə qarşılıqlı əlaqəsinin qanunauy-
ğunuqlarını araşdırır. Reklam fenomeni barədə vahid təsəvvürü hələ formalaşdırmaq lazımdır.  

 
Kodlaşdırma  

1 Reklamın hədəflərinin təsdiqi. Reklam müraciətinin yaradılması 

Ötürmə Məlumat vasitələrinin seçimi. Məlumat vasitələrinin yayımı. Məlumat vasitələri ilə əlaqə. Reklam 
müraciəti ilə əlaqə. 

Qavrama Reklam müraciətinə diqqət. Məlumatın qavranması və hazırlanması. 

Təsir Reklamın yadda saxlanması. Üstünlüklərin dəyişdirilməsi və stabilləşdirilməsi. Davranışın dəyişdirilməsi 
və stabilləşdirilməsi. 

Cədvəl 1. Reklam ünsiyyəti prosesi 

 
Reklam məlumatlarının qavranılması və alıcının sonrakı hərəkətləri yüksək ətalətə malikdir, 

çünki reklamın mediada yerləşdirildiyi andan etibarən qərar qəbulu əhəmiyyətli vaxt geriləməsinə 
səbəb ola bilər. Məhsul haqqında reklam məlumatları praqmatik, hissedicilik, ictimai baxımdan 
faydalılıq və özünü təsdiqləmə faydalılıq xassələrinə malikdir. Buna görə də reklam 
məlumatlarının forması və strukturu bədii ifadəlidir, bu da onun standartlaşdırılmasını və 
birləşdirilməsini mümkünsüz edir.  

Reklam informasiya axınının idarəetmə texnologiyasının son mərhələsi, onun təsirinin 
məqsədə çatma dərəcəsi kimi müəyyən edilməsidir.Qarşıya qoyulmuş məqsəddən asılı olaraq, 
reklam təsirinin (nəticəsinin) müəyyənləşdirilməsinin bütün üsulları ara məqsədlərlə yekun 
məqsədlərı nail olma dərəcəsinin qiymətləndirilməsi üsullarına bölünürlər. Reklam informasiya 
axınının yekun məqsədi, çıxış maddi axınının, onun parametrlərinin, həcminin, intensivliyinin, 
dəyişmə sürətinin və strukturunun arzu olunan dəyişikliyi deməkdir.  

Reklam informasiya axınının idarə edilməsinə logistik yanaşma, bu görünən problemləri 
reklamın yekun təsirinin qiymətləndirilməsi ilə aradan qaldırmağa imkan verir. Gələcəkdə reklam 
axınının çıxış maddi axınına təsirini müəyyənləşdirmək üçün müəllif tərəfindən hazırlanmış 
təcrübi üsullar və modellər təklif ediləcəkdir.Marketinq və logistika yanaşmaları arasındakı fərq, 
reklam fəaliyyətinin idarə edilməsinin bütün mərhələlərində (reklam məlumat axını ilə) 
bəzilərində daha əhəmiyyətli və bəzilərində daha az halda özünü göstərir.  

Reklam informasiya axınının girişini təmin etdikdən sonra texnoloji prosesin növbəti 
mərhələsi onun informasiya kanalları vasitəsilə yayılmasıdır. Burada əsas logistik əməliyyatlara 
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reklam axınının ümumi həcminin, onun informasiya kanalları vasitəsilə yayımlanmasının, hər bir 
kanalda axınının intensivliyinin və zamanla reklam axınının yayımlanmasının müəyyənləşdiril-
məsidir.  

Reklam informasiya axınının ümumi həcmi, dəyər vahidləri ilə müəyyən edilir, çünki 
müxtəlif informasiya kanallarında onun dəyişmə vahidləri uyğun gəlmir. Əksər analitik modellər, 
çıxış maddi axınının intensivliyinin, logistik bir görünüşə sahib olan reklam informasiya axınının 
intensivliyindən əsas asılılığını inkar edir. 

Reklam informasiya axınının informasiya kanalları üzərində paylanmasının optimallaşdırıl-
masının əsas üsulları xətti, qeyri-xətti və dinamik proqramlaşdırma üsullarıdır. Onlar reklam 
informasiya axınlarının optimal (ən yaxşı) idarə edilməsini təmin edirlər. Reklam informasiya 
axınının idarə edilməsinə logistik yanaşma, optimallıq meyarının çıxış maddi axınının maksimum 
həcmi olmasından ibarətdir, sərbəst dəyişənlər isə hər bir informasiya kanalında reklam üçün 
ayrılan yerlərdir. Reklam informasiya axınının optimal paylanmasının xətti modelində dəyişənlər 
arasındakı asılılıq xətti olmalıdır. Xətti proqramlaşdırma modelinin əsas çatışmazlığı, ümumi 
vəziyyətdə çıxış maddi axınının intensivliyi ilə reklam informasiya axınının intensivliyi arasındakı 
əlaqənin qeyri-xətti olmasıdır. Bu asılılığı ən yaxşı təqib edən elementar funksiyalar arasında 
logistik, eksponent və güc funksiyalarını ayırd edə bilərik. Qeyri-xətti proqramlaşdırmadan 
istifadə, reklam informasiya axınının kanallar arasında daha məqbul optimal paylanmasına imkan 
yaradır, lakin zamanla axının paylanması problemini həll etmir.  

Dinamik proqramlaşdırma modellərinin inkişafı və tətbiqində əsas qeyri-ixtisaslaşdırılmış 
məhsul kimi WINDOWS üçün EXCEL –dən istifadə edilə bilər.Reklam informasiya axını 
çıxışının formalaşmasında, onun texnoloji mərhələsində olduğu kimi, logistik yanaşma aşağıdakı 
əməliyyatları əhatə edir: axın daşıyıcısının təyini; çıxış maddi axınının tələb olunan intensivliyini 
və reklam informasiya axınının intensivliyini rasional əlaqələndirməyi təmin edən amillər və 
şərtlərin müəyyənləşdirilməsi. 

Axınların dinamikasının koordinasiyasına logistik yanaşma, çıxış maddi axının dinamikasına 
təsir göstərən və onun əsas anlayışına tabe olan əsas meylliliyini ləğv etməyən və yararlılıq dövrü 
məzmunundan asılı olan bütün amillərin və şərtlərin, reklam informasiya axını dinamikasının 
amilləri və şərtləri olmasına imkan verir. Daha müəyyən bir mənada reklam informasiya axınının 
da yararlılıq dövründən asılı olan və çıxış maddi axınına xidmət edən bir yararlılıq dövrünə malik 
olmasını əsaslı şəkildə güman etmək olar. Buna görə də reklam informasiya axınının 
intensivliyindəki vacib amillərdən biri məhsulun yararlılıq dövrü hesab edilməlidir. Məhsulun 
bazara təqdim edilmə mərhələsində reklam axınının intensivliyi maksimum dəyərə malikdir və 
aşağı sürətdə azalır, böyümə mərhələsində orta dəyərə malik olur və yüksək sürətdə azalır, 
yetkinlik mərhələsində minimum dəyərə malik olur və aşağı sürətdə azalır. Yararlılıq dövrünün 
düşmə mərhələsində reklam informasiya axınının intensivliyində heç bir qanunauyğunluq olmur, 
onları gələcək məhsula münasibətdə xüsusi strategiyalar müəyyən edir.  

Logistik yanaşmanın əvvəlcədən istifadəsi, çıxış maddi axınının yayımlanma kanalının giriş 
axınının təmininin texnoloji mərhələsinə aid olan növü və çıxış maddi axınının yararlılıq dövrü 
mərhələsinin çıxışının formalaşmasının texnoloji mərhələsinə aid olan növü kimi reklam 
informasiya axınının intensivliyi amillərini müəyyənləşdirməyə imkan verir.Çıxış maddi axınının 
eyni parametrlərinə reklam informasiya axınının təsir dərəcəsi, yayımın pərakəndə kanalında 
maksimum dəyərə malikdir, kiçik topdansatışda orta dəyərə və topdan satışda da minimum dəyərə 
malikdir. Məhsulun bazara təqdim edilmə mərhələsində reklam informasiya axınının eyni 
parametrlərinin çıxış maddi axınında orta dəyərə və yüksək artım sürətinə malikdir, böyümə 
mərhələsində maksimum dəyərə və mərhələnin başlanğıcında yüksək artım sürətinə, mərhələnin 
ortasında aşağı sürət dəyişkənliyinə, mərhələnin sonunda isə yüksək azalma sürətinə malik olur, 
yetkinlik mərhələsində minimum dəyərə və mərhələnin başlanğıcında yüksək azalma sürətinə, 
mərhələnin ortasında orta azalma sürətinə və mərhələnin sonunda aşağı azalma sürətinə malik 
olur.  
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NƏTICƏ 
Reklam informasiya yayılması prosesi, bazarın inkişaf mərhələsi kimi bir ətraf mühit para-

metrindən əhəmiyyətli dərəcədə təsirlənir. O, bazar tələbinin son dəyəri kimi başa düşülən əmtəə 
bazarının tutumu ilə sıx əlaqəlidir. Bazar potensialının yuxarı həddi müştərilərin obyektiv 
ehtiyaclarıdır. Əmtəə bazarının tutumu, bazarın təkamülünün müştəri ehtiyaclarını maksimum də-
rəcədə təmin etmək istiqamətini təyin edən hədəf parametri olaraq qəbul edilməlidir. Bazar tələbi 
və təklifinin dinamikası arasındakı əlaqə əmtəə bazarının inkişaf mərhələsini müəyyənləşdirir. 
Maddi axının intensivliyini əmtəə bazarının inkişafının göstəricisi hesab etsək, təcrübə fazası, 
maddi axının minimum intensivliyinə və onun artımının əhəmiyyətsiz sürətinə malikdir, 
genişlənmə fazası daha yüksək intensivliyə və artım sürətinə malikdir, doyma fazası maksimum 
intensivliyə və sıfır artım sürətinə malikdir, durğunluq fazası maddi axının aşağı intensivliyinə və 
onun azalmasının maksimum sürətinə malikdir. 
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XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədi maliyyə sabitliyinin qorunması üçün lazım olan tədbirlərin müəyyən 

edilməsi onların həyata keçirilməsi üsullarının öyrənilməsi və bu sahədə beynəlxalq təcrübədən 
yararlanmaqdır. Ümumiyyətlə maliyyə sabitliyi nədir onun göstəriciləri nələrdir, bu mövzu 
ətrafında araşdırma aparılacaqdır. Xüsusi ilədə dünya təcrübəsində Mərkəzi bankların və Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət platasının bu istiqamətdə həyata keçirməli olduğu tədbirlər, təyin etdiyi 
normativlər və s. göstəriləcəkdir. Böhran şəraitində Mərkəzi bankın həyata keçirdiyi pul siyasəti 
və bankların anti-böhran tədbirləri, böhranın təsirinin azaldılması yolları öz əksini tapacaqdır. 
Bankların fəaliyyətinin, iqtisadi modelin bir parçası olan iqtisadiyyatın təşkili üçün ana 
vasitələrdən biri olduğunu görmək mümkündür. Bunlara kreditlər, depozitlər, dövlət kreditləri, 
zəmanətlər, akkreditasiya və ən əsası depozitlər daxildir. 

AÇAR SÖZLƏR: bank, sabitlik, iqtisadiyyat 

 

GIRIŞ 
Bank fəaliyyəti – iqtisadi münasibətlər sahəsində pul-kredit təsisatının fəaliyyətidir. Bank 

idarələrinin fəaliyyəti müxtəlifdir. Müasir cəmiyyətdə banklar əməliyyatların müxtəlif növləri ilə 
məşğul olur. Onlar nəinki pul dövriyyəsini və kredit münasibətlərini təşkil edir, eləcə də xalq 
təsərrüfatını maliyyələşdirir, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirir, bəzi hallarda vasitəçi 
sövdələşmələr qurur və əmlakın idarə olunması ilə məşğul olurlar. Bank fəaliyyətinin əhəmiyyəti-
nin dərk olunmasında ən başlıca məsələ bankların funksiyaları haqqında təsəvvürdür. Bank yerinə 
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yetirilən funksiyalara müvafiq olaraq sərbəst, müvəqqəti olaraq istifadə olunmayan pul ehtiyat-
larını və müştərilərinin kapitallarını bir yerə cəmləyir, toplayır. Müəssisələr banklarda hesab açır 
və bu hesablardakı pul vəsaitlərini istifadə edərək nağd və nağdsız hesablaşmalar aparır.  

Bank fəaliyyətinin xüsusiyyətləri bunlardır: bank istehsal sahəsində deyil, mübadilə 
sahəsində fəaliyyət göstərir; bank-müəyyən mənada ticarət təsisatıdır; bank-kommersiya 
müəssisəsidir. Həm emissiya, həm də komersiya banklarının əməliyyatları ödənişli əsaslarla 
həyata keçirilir; bankın fəaliyyəti sahibkarlıq xarakteri daşıyır və s. Bankların ölkə iqtisadiyyatının 
mühüm həlqələrindən biri olması, fəaliyyət sferasına və əhatə dairəsinə görə kütləviliyi onun 
işinin daim təkmilləşdirilməsi və tənzimlənməsi məsələsi zəruri dövlət funksiyasıdır.  

TƏDQIQAT METODU 
Bazar iqtisadiyyatının təkamül prosesinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi 

nəzəriyyəsi yaranmış və inkişaf etmişdir. Dünya iqtisadi ədəbiyyatında həmin nəzəriyyələrlə bağlı 
iqtisadi məktəblər əsasən aşağıdakılar hesab olunur: 

 
 

Sxem 1. Əsas iqtisadi məktəblər 
 

Belə ki, ilk siyasi iqtisad məktəbinin nümayəndələri – ilkin kapital yığımı dövrü ticarətçiləri-
nin maraqlarını əks etdirən merkantilistlərin elmi tədqiqatlarının predmeti milli sərvət idi. Sərvətin 
mənbəyi ticarət elan olunurdu, sərvətin özü isə pulla eyniləşdirildi. Bu təlimin əsas vəzifəsi əmtəə-
pul münasibətlərinin aktivləşdirilməsi, pula tələbatın artması ilə bağlı ölkəyə qızıl və gümüşün 
cəlb edilməsi hesab edilirdi. Bu təlimin gəldiyi əsas nəticə təsərrüfat həyatında mühüm rol 
oynayan dövlətin iqtisadi siyasətinə təsirin zəruri olması idi.  

Fiziokratlar məktəbi siyasi iqtisadın predmetini – milli sərvəti – tədavül sahəsindən istehsal 
sahəsinə keçirtdi. Bu, iqtisadçıların böyük nailiyyəti idi, baxmayaraq ki onlar yanlış olaraq 
“sərvət”in mənbəyinin yalnız kənd təsərrüfatı əməyi olduğunu hesab edirdilər. Bununla da elmin 
praktik funksiyası kənd təsərrüfatında istehsalın həvəsləndirilməsi ilə məhdudlaşdırılırdı, gəlinən 
əsas nəticə iqtisadiyyatın təbii inkişafının gedişinə dövlətin qarışmasının məhdudlaşdırılmasının 
zəruriliyi oldu. 

Klassik ingilis siyasi iqtisad məktəbinin nümayəndələri siyasi iqtisadın predmetini istehsal 
şərtlərinin və yığımın (A.Smit), həmçinin sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, meşə təsərrüfatını və s. 
özündə ehtiva edən maddi istehsalın bütün bölmələrində yaradılan milli sərvətin bölgüsünün 
(D.Rikardo) tədqiqinə qədər genişləndirdilər.Məlum olduğu kimi, istehsal prosesində külli 
miqdarda istehsal vasitələri, insan əməyi və pul kapitalı hərəkəti gətirilir. Belə bir şəraitdə onlar 
arasında ümumi tarazlığa nail olmaq problemi həmişə iqtisadçıları düşündürmüşdür. Bu suala ilk 
dəfə olaraq cavab axtaranlardan biri A.Smit olmuşdur. Onun bu nəzəriyyəsi sonradan 
“görünməyən əl” təlimi kimi məşhurlaşmışdır. A. Smit təliminə görə, bazar iqtisadiyyatı 
“görünməyən əl” vasitəsilə öz-özünü avtomatik tənzimləyən bir sistemdir. Buna görə də, o, 
iqtisadi proseslərə dövlətin müdaxilə etməsini məqsədəuyğun saymırdı. Sonradan A.Smit 
təliminin bu ümumi müdəaları L. Valrasın “Siyasi iqtisadın ünsürləri” kitabında konkretləşdiril-
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miş və onun tarazlıq modelinin əsasında qurulmuşdur. Həmin əsəsrdə edilən nəticələr iqtisadi 
ədəbiyyata “Valras qanunu” kimi daxil olmuşdur.  

A. Marşall, F. Vizer və ba.qaları hesab edirdilər ki, dövlət istehsalın həcminin və 
məşğulluğun səviyyəsinin tənzim olunmasına qarışmamalıdır. Onların fikrincə, dövlətin 
tənzimləmə siyasəti ancaq qiymətin səviyyəsinə təsir göstərmələ məhdudlaşmalıdır, çünki 
dövlətin iqtisadiyyata geniş müdaxiləsi iqtisadi tarazlığı poza bilər. 

İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin azad bazar sistemi əsasında həyata keçirilməsini təbliğ edən 
mühüm məktəblərdən biri də monetar konsepsiya tərəfdarlarıdır. Bu təlimin yaradıcıları M. 
Fridmen və F. Hayek belə hesab edirlər ki, dövlətin idarə edilmə sistemi bürokratiyadır, 
səmərəsizdir, çəxsi təşəbbüskarlıq üçün ziyanlı bir təşkilat olmaq etibarilə bir çox hallarda 
iqtisdaiyyatın qeyrisabitliyinə səbəb olur. Ümumiyyətlə, klassik nəzəriyyə tərəfdarları 
makroiqtisadi səviyyədə istehsalın həcminə, məşğulluq səviyyəsinə dövlətin təsir göstərməsini 
məqsədəduyğun saymırdılar. 

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin nəzəri əsaslarını 1929-1933-cü illərdə dünyada baş 
vermiş iqtisadi böhrandan sonra Keyns yaratmışdır. Kapitalizm tarixində görünməmiş böhranınnın 
getdikcə güclənməsi dövlət tənzimlənməsinə ehtiyacı artırırdı. Bu zaman Keyns tərəfindən milli 
gəlirlərin, investisiya, tələb və yığımın təhlili üzərində qurulan makroiqtisadi tədqiqat metodu 
hazırlanmışdır. Ona qədər iqtisadiyyatın tənzimlənməsi klassik iqtisadçılar tərəfindən şərh edilmiş 
və onlar iqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsini qəbul etməmişlər. Keyns nəzəriyyəsinə əsasən dövlət 
iqtisadiyyatı tənzimləməlidir və bu ilk növbədə əmək haqqının və qiymətlərin klassiklərin 
söylədikləri qədər də tezdəyişən olmaması ilə əlaqədardır.  

Keyns “Məşğulluğun, faizin və pulun ümumi nəzəriyyəsi” əsərində sübüt edir ki, dövlət tələb 
səviyyəsinə təsir göstərməklə bütünlükdə iqtisadiyyatı tənzimləmək mümkündür. Onun nəzəri 
ideyası aşağıdakılardan ibarət olmuşdur: 

1.Dövlət büdcəsi vasitəsilə milli gəlirin xeyli hissəsinin yenidən bölüşdürülməsi nail oluna 
bilər.  

2. Dövlət və qarışıq müəssisələrin hesabına onların yaradılması ilə sahibkarlığın inkişafına 
nail olmaq olar.  

3. İqtisadi mühiti sabitləşdirmək, tsiklik enib-qalxmaları yumşaltmaq, milli məhsulun yüksək 
artım sürətinə nail olmaq və məşğulluğun səmərəli səviyyəsini təmin etmək üçün büdcə-maliyyə, 
kredit-maliyyə tənzimlənməsindən geniş istifadə olunur.  

ÜMM-ə gəldikdə isə Keyns və onun davamçıları belə hesab edirdilər ki, iqtisadiyyatın bazar 
strukturu özünün daxili “qüsurlarına” malikdir və o, özünü tənzimləməyə qadir deyil. Bu 
qüsurlara isə işsizlik, inflyasiya və iqtisadi böhranları misal çəkmək olar. Keynsçilərə görə dövlət 
stabilliyinin qorunması və böhranların aradan götürülməsi üçün iqtisadi proseslərə fəal müdaxilə 
etməli və sərt fiskal və pul siyasəti yürütməlidir. Onlar hesab edirdilər ki, pul təklifinin artması 
nominal ÜMM-a təsir edir, həmçinin monetar siyasətin əsasında faiz dərəcələri səviyyəsi 
durmalıdır. Belə ki, faiz dərəcələrini dəyişməklə investisiya aktivliyini dəyişmiş oluruq.  

Keynsçilər belə hesab edirlər ki, iqtisadi böhran dövründə fiskal və ya büdcə siyasəti pul 
siyasətindən daha səmərəli olur. Onlara görə pulun hərəkət sürəti dəyişkən və gözlənilməzdir. 
Onun fikrinə görə, puldan aktiv kimi də istifadə olunmlıdır. Məlumdur ki, inflyasiya ilə mübarizə 
aparmaq üçün mütləq pul kütləsinin hədlərini müəyyən etmək lazımdır. Keynsçilərin fikrinə görə 
isə pul təklifinin azaldılması tələbin azalmasına gətirə bilər ki, bu da öz növbəsində istehsalın 
səviyyəsinin aşağı düşməsinə və inflyasiyanın artmasına səbəb olar. Erkən kapitalizm şəraitində 
yürüdülən siyasət özünü müxtəlif qadağa və məhduddiyyətlərdə biruzə verən milli istehsalın 
inkişafına yönəldilən siyasət idi. Bu zaman ilk atılan addımlar merkantilizm sistemi üzərində 
qurulmuş və əsasən xarici ticarəti yalnız ölkəyə pul gətirməklə təşkil etməkdən ibarət idi. Belə 
hesab edilirdi ki, dövlət nə qədər “pullu”dursa idxal və ixracın dəyəri arasında fərq bir o qədər 
yüksəkdir. Bu zaman dövlət tənzimlənməsi mexanizmi idxal rüsumlarının təşkilinə yönəldilir və 
ixracın stimullaşdırılması üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilirdi. Məsələn, məhsullarına dünya 
bazarında tələbat çox olan müəssisələrə subsidiyalar və mükafatlar verilirdi. 
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Laisses-faire konsepsiyasının tərəfdarları dövlət tənzimlənməsinin yanız müəyyən sahələrdə, 
məsələn, sosia müdafiə, yaşayış səviyyəsinin hüquqi təminatı və səmərəli məhkəmə sistemi 
vasitəsilə qanunların yerin yetirilməsinə nəzarət kimi sahələrdə, mümkünlüyünü nəzərdən 
keçirdilər. Eyni zamanda mütləq şəkildə dövlət tərəfindən pul-kredit və maliyyə sahələrinin 
sabitliyinin qorunmasının vacibliyini önə çəkirdilər. Bununla əlaqədar pul siyasətinin iqtisadi 
sistemə təsiri qanunu formalaşdırmaq məqsədilə ilk tutarlı cəhdlər də məhz XVII əsrə, yəni pulun 
klassik kəmiyyət nəzəriyyəsi dövrünə təsadüf edir. Tədavüldəki pulun 19 miqdarı ilə qiymətlərin 
səviyyəsi və dinamikası arasındakı əlaqə tezisinin ingilis tədqiqatçısı Tomas Muna aid olduğu 
söylənilir. 1750-ci ildə isə miqdar nəzəriyyəsinin əsas ideyalarını daha böyük dəqiqliklə ingilis 
filosofu D. Yum göstərmişdir. Belə ki, o, pulun miqdarının ikiqat artmasının qiymətlərin də ona 
uyğun olaraq iki qat artmasına gətirdiyi prinsipini irəli sürmüşdür. Verilmiş konsepsiyada pulun 
tədavül sürəti və istehsalın həcmi dəyişməyən , sabit göstərici kimi götürülmüşdür. Sonralar bu 
sərt kəmiyyət nəzəriyyəsi adlandırılmışdır. 

Pul-kredit tənzimlənməsi yolu ilə dövlət iqtisadi böhranları yumşaltmağa, inflyasiyanın 
qarşısını almağa çalışır. Bu siyasət həm dolayı və həm də birbaşa təsir metodlarına malikdir. 
Bunların fərqi ondan ibarətdir ki, mərkəzi bank ya kredit müəssisələrinin likvidliyi vasitəsilə pullu 
tələbə təsir göstərir, ya da ki, bankların fəaliyyətinin kəmiyyət və keyfiyyət parametrləri üzrə 
limitlər müəyyən edir. 

NƏTICƏ 
Hal hazırda Respulikamızda maliyyə sahəsində aparılan islahatlar zəminində yaranan iş 

münasibtlərinin dinamikasınin artım tempi, bazar əlaqələrinin əmələ gəlməsinində maliyyə-pul-
kredit sisteminə xüsusi önəm verilməsi, bank sferasının tənzimlənməsi istiqamətində daha əsaslı 
sistemin yaradılmasını labüd edir.  

Təhlillərə əsaslananaraq demək olar ki, bu sahədə idarəetmə mexanizmlərinin həll olunma 
səviyyəsi əmanət qouluşlarının miqdarından, kapitallarının mərkəzlşdirilməsindən, xarici və daxili 
resurların cəlbindən və başqa amillərdən asılıdır. 

 Ümumiyyətlə banklarda strateji proqnoz, statistik göstəricilərə əsaslanan xüsusi 
metodoligiyadan həmçinin xarici ölkələrin praktikasna söykənən formalar və modellər tətbiq 
olunmalıdır. 
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XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədi, dövlət büdcəsi xərclərinin nəticəliliyinə əsaslanan effektiv dövlət 

idarəetmə sistemini təmin etməkdir. Bunun üçün tədqiqatda Azərbaycanın və digər iqtisadi 
aspektdən yüksək tərəqisi olan bir sıra ölkələrin büdcə xərclərinə nəzər yetilmiş, büdcə xərclərinin 
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strukturunun öyrənilməsi və xərclərin nəticəliliyinin qiymətləndirilməsinin nəzəri əsaslarının 
araşdırılmış, xərclərin nəticəliliyinin qiymətləndirilməsi üzrə yanaşmaların tətqiq edilmiş, 
Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsində 
rolu, əsas istiqamətləri öyrənilmişdir. Məqalənin obyektini Azərbaycan Respublikasının dövlət 
büdcəsidir.Predmeti. Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin nəticəliliyinin öyrənilməsi 
sahəsində nəzəri, statistik məsələlərin təhlili prosesidir. Son zamanlarda ölkəmizdə dövlət 
idarəetmə sistemindəki problemlərin həllinə dair məsələlərə daha çox diqqət yetirilir. Dövlət 
maliyyəsini səmərəli, nəticəli və məsuliyyətli idarəetmə məqsədlərinə nail olmaq üçün dövlət 
sektorunda müasir idarəetmə prosedurları və maliyyə idarəetmə proseslərini tətbiq etməklə büdcə 
dövrünün bütün mərhələlərindəki qüsur və nöqsanları ardıcıl şəkildə aradan qaldırmaq lazımdır. 
Büdcənin xərc prioritetlərinə uyğun olaraq hökumətin fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi büdcə təhlili 
zamanı xüsusilə istifadə edilir. 

AÇAR SÖZLƏR: BÜDCƏ, XƏRC, NƏTİCƏLİK 

 

GIRIŞ 
Ölkə büdcəsinin təsirli, aydın və düzgün yanaşma ilə idarəçiliyi hər bir ölkənin sosial-iqtisadi 

sahədə taktiki istəklərinə çatmasından ötrü çıxışı olacaq şərtlərdəndir. İqtisadiyyatı və büdcə 
gəlirlərinin səviyyəsi həyati məhsullardan bağlı sayılan ölkələrdən ötrü ölkə büdcəsinin faydalı 
idarəetmə strategiyalarının qurulması xüsusilə vacibdir (bu resursların dünya bazar 
qiymətlərindəki sürətli və proqnozlaşdırılmayan dəyişikliklər ölkənin maliyyə sisteminin 
dayanıqlığına problemlər yaradır). Bu heç də yalnız iqtisadiyyatın və dövlət büdcəsinin maliyyə 
mənbələrinin şaxələndirilməsinin (diversifikasayasının) təmin edilməsini deyil, həm də büdə 
vəsaitlərinin daha səmərəli və şəffaf idarə edilməsi mexanizmlərinin yaradılmasını zəruri edir. 
Belə ki, bir qayda olaraq, iqtisadi şaxələndirmə ilə əlaqədar tədbirlərin göstəricilərinə baxmaqdan 
ötrü onlarla illər istənilir. Lakin, dövlət (ictimai) maliyyəsinin idarə edilməsi bölməsində tədbirlər, 
xüsusilə onların xərcləmələrinin təsirliliyinin və aydınlılığının artırılması mexanizmlərinin 
yaradılması ölkənin maliyyətən ötrü sığorta sxeminə dönüşür.  

TƏDQIQAT METODU 
İlk sırada «büdcə xərcləmələrinin təsirliliyi» anlamının izah edilməsinə nəzər edək. İqtisadi 

ədəbi kitablarda və praktikada “təsirlilik” isminin 2 anlam ifadəsi geniş vüsət alıb:Sonluluq 
(effectiveness) – diqqətdə saxlanılan effektə çatma səviyyəsi. Nəzəri baxışlarda «sonluluq» 
anlamı «sosial effektivlik» anlamı ilə ifadə edilir. Misal, səhiyyədə gümrah şəxslərinin 

kəmiyyətinin hər yüz insan sayı ilə 45‐dən 78‐ə, orta məktəbi sonlandıran hər yüz məzun sayı ilə 
universitetlərə daxil olanların kəmiyyətinin 50‐dən 75‐ə qalxması effektivlik anlamını aydın 
göstərir. 

Əlverişlilik (efficiency) ‐ hazırlanan qulluq vahidinə xərcləmələrin azaldılmasını diqqətdə 
saxlayır.Nəzəri baxışlarda «sƏlverişlilik» anlamı «iqtisadi təsirlilik» anlamı ilə ifadə edilir. Misal, 
səhiyyədə bir çarpayı vaxtına xərclərin düşməsi, hər kim sayı ilə yol tikilməsinin qiymətinin 
enməsi faydalılıq anlamını bildirir (daha primitiv dillə söylənilsə, az xərcləmə ilə çox 
sonluq).Qabağa gətirilmiş niyyətin (misal, ailəli şəxslərin mənzil təqdim edilməsi dərəcəsinin 
normallaşdırılması) və qazanılmış göstəricilərin (misal, il içərisində təzə tikilən mənzillər 
yardımıyla mənzil təqdim edilmiş şəxslərin miqdarının 20 % çoxalması) nisbəti işlərin 
effektivliliyini, digər ifadəylə, sosial vacibli son göstəricini əlamətləndirir. Büdcə qulluqlarının 
göstərilməsi üzrə diqqətdə saxlanılan işlə (misal, büdcədən verilmiş 5 mln azn pul ilə 12 min 
kv.metr mənzil bölməsinin tikilişi) bu işin reallaşması dərəcəsinin (misal, 5 mln azn-lik büdcə 
pulu yardımıyla 8 min kv.metr mənzil bölməsinin tikilişi) nisbəti isə işin əlverişliliyini ya da 
hazırlamanın təsirliliyini (efficiency) elamətdar edir. 

Dövlət orqanlarının büdcə istifadəsinin göstəricilərinin dəyərləndirilməsi vaxtı prosedura aid 
olunan resurslar, reallaşdırılan iş və islahatlar, bunların birbaşa göstəriciləri və son göstəriciləri 
terminləri müqayisə olunmalı və onların hər biri konkret müəyyən etməlidir. 

Baku Engineering University 190 Baku/Azerbaijan



Dövlət büdcəsi vəsaitlərinin istifadəsi hesabına fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi prosesini 
ümumi şəkildə aşağıdakı sxemdəki kimi göstərmək olar. 

 

 
Sxem 1. Büdcə xərcləri üzrə işlər və bunların nəticələri 

 

Xərcləmələr və resurslar – proqram reallaşmasına istiqamətlənən pul vasitələri və başqa 
vəsaitlərdir. Misal, pul xərcləri, personallar və onların fəaliyyət müddəti, könüllü çalışanlar 
xərclədiyi vaxt, avadanlıq, texnologiya, binalar, resurslar xərcləri və s. 

İşlər – proqramın niyyətinə çatmağa istiqamətlənmiş və proqramdan ötrü ayrılan vəsaitlər 
ardımıyla reallaşan islahatlardır. İşlərə proqramın istifadəsinin metodlarında diqqətdə saxlanılmış 
bütün hərəkərlər – planın hazırlanması, qulluqların nümayiş etdirilməsi, prosedurların yerinə 
yetirilməsi və s. – aiddir. 

Bilavasitə (ya da “aralıq”) göstəricilər(output) – proqram üzrə reallaşan işdən birbaşa qurulan 
mallardır. Misal, Azəbaycanda 12 ayda 500 təzə məktəb hazırlanıb, 800 məktəb təzədən yaradılıb, 
1000 km magistral yollar yenilənməsi reallaşdırılıb, 10 diaqnostika sentralı hazırlanıb, aqrar 
bölməyə 1000 təzə taxıl toplayan kombayn götürülüb və s. Hamısı dövlətin büdcə resursları 
yardımıyla nümayiş etdirdiyi qulluqların miqdarını göstərir. 

Hazırda Azərbaycanda bütövlükdə ortamüddətli və ya uzunmüddətli büdcə planlaşdırmasını 
təmin edən spesifik metodoloji bazanın və hüquqi mexanizmlərin mövcud olmadığını söyləyə 
bilərik. Maliyyə Nazirliyinin 10 may 2012-ci il tarixli qərarı ilə təsdiqlənən “Dövlət gəlirlərinin 
proqnozlaşdırılması və modelləşdirilməsi metodologiyası” adlı həmin yazıda göstərilir ki, büdcə 
gəlirləri hər bir vergi növü üzrə hesablanmış vergi bazalarına effektiv vergi dərəcələri tətbiq 
edilməklə proqnozlaşdırılır. Effektiv vergi dərəcələrindən istifadə etməklə proqnozlaşmaya əlavə 
olaraq, hər bir tədiyyə növü üzrə müvafiq ekonometrik modellərdən istifadə etməklə dövlət 
büdcəsinin gəlirlərinin proqnozu hesablanılır. Ekonometrik modellər iqtisadiyyatda gedən 
dəyişimlər sonunda vergi gəlirlərini dəqiq əmsallar vasitəsilə hesablamaqla yanaşı, vergi və 
iqtisadi dəyişənlər arasında münasibətlərin müəyyən edilməsi üstünlüyünə malikdir. Həmin 
modellər iqtisadiyyat və ölkə büdcəsinin qazancları arasında təsirləri, habelə bu münasibətlərdəki 
dəyişiklikləri əks etdirmək baxımından çox təfərrüatlı nəticələri müəyyən edir.  

Lakin problem ondadır ki, bu metodologiya əsasında da büdcə gəlirlərinin orta və 
uzunmüddətli deyil, məhz növbəti 1 il üzrə proqnozlaşdırılması aparılır. Belə ki, sənəddə təqdim 
olunan bütün düstur nümunələrində məhz cari ilin müxtəlif dəyişənləri əsasında növbəti ilin vergi 
gəlirlərinin proqnozu hesablanır, daha uzun müddətə gəlir planlaşdırılması, bu cür proznozlaş-
dırmada mümkün risklər və oların nəzərə alınması üçün metodoloji yanaşmalar təqdim edilmir. 

Son 5 ildə parlamentə hökumət tərəfindən təqdim edilmiş büdcə zərfi üzrə sənədlərin 
araşdırılması da göstərir ki, büdcə gəlirləri üzrə ortamüddətli proqnozların ciddi metodologiyaya 
və hesablamalara əsaslandğına şübhələr mövcuddur. 

Büdcə xərclərinin hər il sürətlə artdığı son 10 ildə sosial-iqtisadi prioritetlərə yetişmək nöq-
teyi-nəzərdən büdcə xərclərinin daha təkmil mexanizmlər əsasında idarə olunması son dərəcə ak-
tual məsələ olaraq qalır. Lakin hazırda hüquqi baxımdan proqram-məqsədli büdcələşmənin tətbiqi 
potensialı son dərəcə məhduddur. Planlaşdırmadakı inersiya və xərclərin real töhfələrini qiymət-
ləndirmədən büdcə tərtibi prosesinin dayandərılması son dərəcə ciddi zərurətə çevrilib. Beynəl-
xalq praktikaların araşdırılması göstərir ki, bəzən hökumətin orta müddətli büdcə planlaşdırması 
aparmasına rast gəlinir, amma bu proqram-məqsədli büdcələşmə mexanizminə söykənməsin.  
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Hazırda dünyada büdcə xərclərinin effektivliyini artırmaq üçün müxtəlif istiqamətlər üzrə 
siyasət tədbirləri (məqsədli büdcə proqramlarının, dövlət satınalınmaları mexanizminin, 
nəticələrin qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi və s.) reallaşdırılır. Bununla yanaşı, inkişaf etmiş 
ölkələrdə hökumətin bütün strukturları konkret göstəricilər əsasında öz fəaliyyətlərinin 
qiymətləndirməsini həyata keçirir və bunun əsasında illik hesabatlar hazırlayır. Lakin belə 
hesabatların peşəkarlığı üçün həlledici şərt büdcə proqramları üzrə effektiv monitorinq və 
qiymətləndirmə sisteminin mövcudluğudur. Fəaliyyətin planlaşdırılması və fəaliyyət üzrə 
hesabatlılıq hökumətin xərcləri necə planlaşdırması və necə icra etməsilə birbaşa bağlıdır. 

NƏTICƏ 
Büdcə materialları ilə onun xərcləmə nəticələrinin uyğunlaşması sxemi yaradılmalıdır. 

Bundan ötrü ilk sırada qanunda büdcə proqramının hüquqi durumunun müəyyənləşməsinə tələb 
var. Onları ölkə qurumlarının yaratdığı strateji sxemlər üzrə məqsədlərə, misiyalara və işlərin 
hesabatlarını müəyyən edən miqdar və mübət və ya mənfi nəticələrinə aid olmasını seçən və 
büdcə sərf etməsinin tərəfini özündə göstərən işlər rəsmi materialları kimi tapılmalıdır.  

Büdcə qanununda proqram kateqoriyalarının istifadəsi sxemləri hazırlanmalıdır. Məhz bu 
kateqoriya son hesabatları əsasında onlarla büdcə sərf etmələrinin uyğunlaşmasını reallaşdıra 
bilər. 

Nəticəyə əsaslanan büdcə mexanizminə keçid təmin edilməlidir. Bu büdcə prosesinin deyil, 
prosesin nəticələrinin idarə olunması sistemidir. Nəticəyə əsaslanan büdcələşməyə keçidsən ötrü 
ilk sırada büdcə proqramının yerinə yetirilməsini dəyərləndirməyə şərait yaradan aralıq və axır 
nəticələrinin, həmçinin faydalılıq və müsbət indikatorları inkişaf etdirməlidir. Müsbət və mənfi 
nəticələri büdcə resursları yardımıyla aparılan ölkə qulluqlarının insanların məqsədlərinə və bu 
qulluqlarüzrə ölkə normalarına aidliyini, təsirlilik nəticələri isə az büdcə xərcləmələri ilə diqqətdə 
saxlanılan göstəricilərin qazanılmasını aydınlaşdırır. 

Nəticəyə əsaslanan büdcə mexanizminə keçid təmin olunmalıdır. Bu büdcə prosesinin yox, 
prosesin nəticələrinin idarə edilməsi sistemidir. Nəticəyə əsaslanan büdcələşməyə keçid üçün ilk 
növbədə büdcə proqramlarının gerçəkləşdirilməsini qiymətləndirməyə imkan verən aralıq və son 
nəticə göstəricilərinin, o cümlədən əlverişlilik və keyfiyyət indikatorlarına sahib olmalıdır. 
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XÜLASƏ 
Maliyyə bazarlarının əsasını təşkil edən səhm bazarı hal-hazırda Azərbaycanda inkişaf 

etməkdədir. Ölkəmizdə maliyyə bazarının sürətlə formalaşması prosesi ilə iqtisadiyyat və hüquq 
sahəsində aparılan islahatlar prosesi bazar infrastrukturunun yaradılması nəticəsində mümkündür. 
Yeni formalaşdırılan bazar infrastrukturunun ən vacib hissələrindən biri qiymətli kağızlar bazarı-
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dır. Azərbaycanda kapitala tələbat çoxdur, amma banklarda kredit dərəcələrinin, bank faizlərinin 
artım sürəti yüksəkdir. Ölkəmizdə səhm bazarlarının inkişaf etdirilməsinin yüksək iqtisadi 
əhəmiyyəti olsa da, bu prosesin bütün dövrlərinin dövlət tənziminin və normativ-hüquqi bazasının 
tam formalaşmaması bu tədqiqat mövzusunun aktuallığına gətirib çıxarmışdır.Səhm bazarının 
inkişaf etməsi və səhm bazarının təkmilləşdirilməsi, ölkədəki iqtisdiyyatda davamlı iqtisadi 
artımın təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Səhm bazarının güclü inkişaf etməsi, dövlət 
tərəfindən proqramlrın qəbul olunması və hayata keçirilməsi, həmçinin iqtisdiyyatın real 
sektorunun maliyyə ehtiyacının ödənilməsi problemləri, Azərbaycanda kapitala yüksək tələbat bu 
mövzünunun aktuallığına gətirib çıxarıb. Məqalənin əsas məqsədi müasir dövrdə səhm 
bazarlarının inkişaf istiqamətlərini, bu sahədəki mövcud problem və nöqsanların araşdırılması, 
beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq daha da inkişaf etmiş və ölkə reallığına uyğun vahid sistemin 
formalaşdırılması üçün təkliflər və tövsiyələr irəli sürməkdir. 

AÇAR SÖZLƏR: BÜDCƏ, DÖVLƏT, MALİYYƏ  

GİRİŞ 
Büdcənin əsas funksiyaları bunlardır: milli gəlirin və ÜDM-in yenidən bölgüsü; dövlət 

tənzimlənməsi və iqtisadiyyatın stimullaşdırılması; sosial siyasətə maliyyə dəstəyi; 
mərkəzləşdirilmiş pul fondunun formalaşmasına və istifadəsinə nəzarət. Büdcə vəsaitlərinin sosial 
yönümlü olması vacibdir. Geniş mənada mədəniyyət iqtisadi inkişafın əsas komponentlərindən 
biridir. İnsan qabiliyyətlərinin sürətlə inkişafı insan tərəqqisinin əsas mühərrikidir. Sosial 
siyasətdə prioritetlər əhalinin qayğıya ehtiyac təbəqələrinə (pensiyaçılar, əlillər, tələbələr, 
aztəminatlı ailələr), həmçinin səhiyyə, təhsil və mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinə dəstəkdir. 
Dövlətimizdə vətəndaşlarının sosial və iqtisadi hüquqlarının təminatları əhəmiyyətli dərəcədə 
gücləndirilməli, əhalinin sosial cəhətdən əlverişsiz təbəqələrinin ünvanlı müdafiəsini təmin edən 
fəal sosial siyasət həyata keçirilməli və mənzil probleminin həlli üçün sosial məqsədlər üçün 
ayrılan vəsaitlərdən səmərəli istifadə təmin edilməlidir. 

Büdcə maliyyə planlaşdırması prosesində iqtisadiyyatın sektorlarına və qeyri-istehsal 
sahəsinə ən çox təsir göstərir. Dövlət büdcəsi xalq təsərrüfatında paylama proseslərinin təşkilatçısı 
rolunu oynayır. Maddi istehsal sahəsində müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisələr tərəfindən 
yaradılan bütün xalis gəlirlər büdcə vasitəsilə bölüşdürülməsinə baxmayaraq, müəssisələrin və 
iqtisadiyyat sahələrinin maliyyə planlarına uyğun olaraq optimal gəlir quruluşunu 
müəyyənləşdirərək əmanətlərin həcminə təsir göstərir. Büdcə planlaşdırması prosesində 
mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş fondlar arasında ən uyğun nisbət qurulur, 
müəssisələrin maliyyə planlarında cəmlənmiş maliyyə mənbələrinin ölçüləri, habelə büdcə 
sisteminin gəlirlərinin və xüsusən dövlət büdcəsinin formalaşmasında müəssisələrin iştirak 
dərəcəsi müəyyənləşdirilir. 

Dövlət büdcəsi dövlətin maliyyə funksiyalarının həyata keçirilməsi vasitəsi kimi bütün 
şöbələrin, dövlət xidmətlərinin, dövlət proqramlarının və s. maliyyə hesablamalarının 
məcmusudur. Dövlət xəzinədarlığı hesabına yerinə yetirilməli olan ehtiyacları, habelə dövlət 
xəzinəsinə gözlənilən gəlirlərin mənbələrini və miqdarlarını müəyyənləşdirir. 

TƏDQIQAT METODU 
Bazar iqtisadiyyatının formalaşması, cəmiyyətə məxsus olan maliyyə mənbələrindən 

səmərəli və nəticəli istifadə edilməsi, sabit sosial–iqtisadi inkişafın təmin olunması, sosial-iqtisadi 
siyasətin məqsədlərinə çatmaq üçün məhdud mənbələrdən istifadənin ən təsirli yollarının 
müəyyən edilməsi, büdcə xərclərinin nəticililiyini artırmaqla yüksək keyfiyyətli dövlət 
xidmətlərin göstərilməsi ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daim yüksəldilməsinə nail olmaq olur.  

Dövlət büdcəsi dövlətin maliyyə funksiyalarının həyata keçirilməsi mərhələləri vəsaitlərin 
konsentrasiyası, vəsaitin alınması, bölüşdürülməsindən ibarətdir. 

Funksiyalarına isə: 
- ÜDM-in yenidən bölüşdürülməsi 
- dövlət tənzimlənməsi və iqtisadiyyatın stimullaşdırılması 
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- sosial siyasətə maliyyə dəstəyi 
- fondların formalaşmasına və istifadəsinə nəzarət aiddir. 
Prinsiplər: birlik, gəlir və xərclərin fərqləndirilməsi, müstəqillik, dolğunluq, balans, məcmu 

büdcə əhatə prinsipi, şəffaflıq, hədəf xarakteri 
Büdcə, müəyyən bir müddət ərzində iqtisadi agentlər tərəfindən mənbələrin toplanması və 

istifadəsi üçün xüsusi, detallı bir plandır.Dövlət büdcəsi - bir qayda olaraq, bir il üçün (yanvarın 1-
dən 31-dək) müəyyən bir dövlətin gəlir və xərclərini təsvir edən sənəddir.Dövlət pul axınlarını 
tənzimləyir, hökümətin hərəkətlərinə qanuni şəkildə nəzarət edir. Hökumətin iqtisadi fəaliyyət 
iştirakçılarına niyyəti barədə məlumat verir. İqtisadi siyasətin parametrlərini müəyyənləşdirir və 
hökumətin mümkün tədbirlərinin həcmini təyin edir. Dövlət büdcəsinin iqtisadi həyatın bütün 
sahələri üçün xüsusi əhəmiyyəti olduğundan onun hazırlanması, təsdiqlənməsi və icrası qanunlar 
səviyyəsində baş verir. Ancaq dövlət büdcəsi özü bir qanundur. 

 
Sxem 1. Dövlət büdcəsi 

 
Dövlət büdcəsi dövlətin fəaliyyət göstərməsi və şirkətin həyata keçirmək üçün səlahiyyət 

verdiyi funksiyaların icrası üçün ilkin şərt və maliyyə zəminidir. Büdcənin köməyi ilə makro 
səviyyədə və bütün iqtisadiyyatda maliyyə tənzimlənməsi məsələləri həll olunur. Büdcənin 
iqtisadi əhəmiyyəti onun son tələbatın əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil etməsidir (onun vəsaiti 
hesabına əhalidən gəlirlərin böyük bir hissəsi gəlir, böyük həcmdə məhsul əldə edilir və dövlət 
ehtiyatları yaradılır). Əhəmiyyətli maliyyə axınları büdcədən keçir, mühüm iqtisadi göstəricilərin 
formalaşmasına birbaşa təsir göstərir. 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri real sektordan və maliyyə münasibətlərinin digər böyük 
sahələrindən gələn pul axınlarının son mərhələsidir və dövlət büdcəsinin xərcləri dövlət və 
cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmiş ehtiyaclar üçün dövlət ehtiyatlarının hərəkətinin başlanğıc 
nöqtəsidir.  

Dövlət büdcəsi xərclərinin strukturu  
1) sosial xərclər; 
2) hərbi xidmət xərcləri; 
3) iqtisadi məqsədlər üçün; 
4) xarici iqtisadi və xarici siyasət fəaliyyəti haqqında; 
5) idarəetmə xərclərindən ibarətdir. 
Sosial sahənin maliyyələşdirilməsinə büdcə xərcləri: 
Sosial xərclərin iqtisadi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dövlət sosial və mədəni tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi ilə təhsil sistemini, mədəniyyət, səhiyyə, sosial təminat, mənzil-kommunal 

Dövlət 
büdcəsi 

İstehsalın 
həcmi 
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Real gəlir 

İşsizlik 
nisbəti 
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təsərrüfatı, ticarət və ictimai iaşə, əhali üçün ictimai xidmətlər inkişaf etdirir. Sosial məqsədlər 
üçün xərclər dövlət tərəfindən müəyyən fəaliyyətlər üçün xərclənir və hər bir büdcə təsisatı üçün 
ayrıca xərcləmə növü üzrə həyata keçirilir. 

Maliyyələşdirmənin həcmi büdcə təsisatları tərəfindən edilən qiymətləndirmələr, habelə 
hesablamalar, ayrılan maliyyə vəsaitləri əsasında müəyyən edilir. Hesablamalar hesablanmış 
dəyərlər kimi xidmət edən və nağd pul axınının dərəcəsini təyin edən göstəricilərə əsaslanır. 

Maliyyələşdirmə əsasən sosial və mədəni tədbirlər, mənzil və kommunal xidmətlər üçün 
xərclər şəklində aparılır. Onlar vətəndaşların minimum sosial və mədəni xidmətlərə konstitusiya 
hüquqlarının maliyyə təminatıdır. 

Büdcə maliyyələşdirilməsi ilə aşağıdakı pul standartları növləri tətbiq olunur: 
1) maddi dəyərlərin istifadəsinin fiziki göstəricilərinə əsaslanan normalar; 
2) fərdi ödənişlərin ölçüsünə əsaslanan normalar; 
3) büdcə imkanları nəzərə alınmaqla son illərdə xərcləmələrin statistik göstəricilərinin 

ümumiləşdirilməsinə əsaslanan normalar. 
Sosial tədbirlərin xərcləri qismən dövlət subsidiyaları hesabına büdcədən maliyyələşdirilir. 

Maliyyələşdirmənin bu forması xidmətlərinə pullu olan təşkilatlar üçün istifadə olunur, lakin bu 
resurslar fəaliyyətlərini genişləndirmək üçün kifayət etmir. Büdcə sistemi vasitəsi ilə subsidiyalar, 
məhsul və xidmətlərindəki qiymətlərin maya dəyərindən aşağı olması şərti ilə müəssisələrdə 
alınır. 

Hərbi xərclərin ümumi səviyyəsi və ölçüsü bir sıra daxili və xarici amillərdən asılıdır, yəni: 
1) beynəlxalq vəziyyət; 
2) sərhədlərin ölçüsü; 
3) ölkənin ölçüsü; 
4) dövlətin iqtisadi imkanları. 
Bütün hərbi xərclər bölünür: 
Birbaşa - hərbi əməliyyatların hazırlanması və aparılması ilə birbaşa bağlı olan xərclər 
Dolayı - silah yarışı və hərbi qurma ilə əlaqəli xərclər 
Dövlətin müdafiə xərclərinin miqdarı ilk növbədə hərbi hücum təhlükəsinin dərəcəsindən 

asılıdır. 
İqtisadi məqsədlər üçün xərclər: 
1) yönəldilmiş xərclər 
A) Elmi texniki tərəqqinin (NTP) stimullaşdırılması 
B) bütövlükdə milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini artırmağa kömək edən sənaye və 

sosial infrastrukturun inkişafı; 
C) təbii ehtiyatların qorunması və bərpası üçün; 
D) müəyyən bir ərazidə sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və stimullaşdırılması; 
E) federal büdcədən yerli büdcələrə verilən subsidiyalar (büdcə kreditləri, özəl firmalara və 

yerli hakimiyyət orqanlarına investisiya məqsədi ilə verilməsi). 
Xarici iqtisadi və xarici siyasət fəaliyyətinə xərclər: 
Vəsaitləri ayrılır: 
1) xarici ticarətin genişlənməsi; 
2) təsir dairəsi uğrunda mübarizə; 
3) xaricdəki milli firmaların maraqlarını qorumaq; 
4) beynəlxalq təhlükəsizliyin maliyyələşdirilməsi (digər dövlətlərə kredit şəklində maddi 

yardım göstərmək, hərbi texnika təchizatı və s.) 
5) humanitar yardımın göstərilməsi dəyəri. 
İdarəetmə xərcləri: 
Bunlar dövlətin iqtisadi və təşkilati funksiyasının yerinə yetirilməsi ilə müəyyən edilir və 

qanunvericilik və icra hakimiyyətlərinin (nazirliklər, idarələr və s.) saxlanması xərclərini əhatə 
edir 
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NƏTICƏ 
Dövlət büdcəsi dövlətin cari il üçün əsas maliyyə planıdır. Dövlət büdcəsi dövlət siyasətinin 

həyata keçirilməsində maliyyə vəsaiti kimi aparıcı bağlantıdır ki, dövlətin əsas gəlir və xərclərini 
birləşdirir. Dövlət büdcəsi əsas maliyyə kateqoriyalarının (vergilər, dövlət krediti, dövlət xərcləri) 
onların fəaliyyətindəki vəhdətini təşkil edir. Maliyyə kateqoriyasının tərkib hissəsi olan dövlət 
büdcəsi xərcləri maliyyənin ümumi xassəsi olan bölüşdürücü xarakterini, yəni maliyyə vəsaiti 
fondlarının istifadəsi ilə əlaqədar olan pulun hərəkətini ifadə etməklə dövlət tərəfindən 
tənzimlənir. Bununla yanaşı büdcə xərcləri maliyyənin ümumi tərkib hissəsi olan bölgü 
münasibətlərinin elə bir hissəsini təşkil edir ki, bu, yalnız dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti 
fondunun istifadəsi və maddi, o cümlədən qeyri–maddi istehsal sferasındakı müvafiq pul vəsaiti 
fondlarının yaradılması ilə əlaqədardır. Həmin bölgü müasibətlərinin maddi təcəssümü isə 
istehsalın müxtəlif sahələrinin inkişaf fondlarının, əhalinin maddi və sosial–mədəni tələbatının və 
digər ümumdövlət ehtiyaclarının ödənilməsi üçün yönəldilən vəsaitin hərəkətidir. 

Dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində dövlət büdcəsi vasitəsilə mənbələrin və onların 
xərclənməsinin daim səfərbər edilməsi həyata keçirilir.  

Dövlət büdcəsi mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondlarının formalaşması və istifadəsi 
prosesinə vasitəçilik edən iqtisadi pul münasibətlərini ifadə edir. Bu büdcə sayəsində müxtəlif 
mülkiyyət formalı müəssisələrin, milli iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsinə, sosial-mədəni 
tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə, dövlət 
orqanlarının saxlanmasına, dövlət qurumlarının büdcələrinə maliyyə dəstəyi, dövlət borcunun 
ödənilməsi, dövlət və maddi və maliyyə ehtiyatlarının yaradılması və s. vəsaitlər səfərbər edilir. 

Mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri böyük iqtisadi və siyasi əhəmiyyət kəsb edir, çünki səfərbər 
edilmiş gəlirlər dövlət tərəfindən verilən tədbirlərin həyata keçirilməsində əsas vasitələrdən 
biridir. Bu, resursları manevr etməyə, onları iqtisadi və sosial inkişafın vacib sektorlarına 
yönəltməyə və ölkədə vahid iqtisadi və maliyyə siyasətini həyata keçirməyə imkan verir 
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XÜLASƏ 
Müstəqillik illərində ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əldə olunan bütün uğurlar, 

yaradılmış iqtisadi, sosial, elmi-texniki, maliyyə potensialı, insan kapitalı, infrastruktur, əhalinin 
sosial rifahının yaxşılaşdırılması Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Bu baxımdan 
Ulu öndər tərəfindən müəyyənləşdirilən və bu gün ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
yaradıcılıqla və uğurla inkişaf etdirilən Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyasının ümumi və 
xarakterik cəhətlərinin, formalaşması mərhələlərinin, onun uğurunu təmin edən başlıca amil, şərt 
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və vasitələrin sistemli təhlil olunması, dəyərləndirilməsi və reallaşmasında müstəsna əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Son illər ərzində respublikamızda həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsas xarakterik 

xüsusiyyətləri onun bu dövrlər üzrə dövlət proqramlarının, fərman və sərəncamların 

yüksək səviyyədə icra olunması ölkədə gedən iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsini uğurla 

təmin etməklə, bütün proseslərin qeyri-neft davamlı şəkildə inkişafına gətirib çıxarır. 
Respublikamızda dövlət strukturu sahəsində müxtəlif proqramların qəbul edilməsi və icrası 

ilə bağlı işlər prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Həyata keçirilən 
məqsədyönlü tədbirlər iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə inkişafını təmin etməklə dövlətin iqtisadi 
qüdrətini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır.  

AÇAR SÖZLƏR:DÖVLƏT, MALIYYƏ, KONSEPSIYASI 
 

GIRIŞ  
Dünya təcrübəsi birmənalı göstərir ki, bazar iqtisadi münasibətləri nə qədər inkişaf etsə də o, 

son nəticədə cəmiyyətin qarşısında duran bir çox sosial-iqtisadi problemləri səmərəli həll etmək 
iqtidarında deyildir. Ona görə də həmin problemləri həll etmək üçün dövlət sosial-iqtisadi 
proseslərə fəal müdaxilə edir. Bu baxımdan ölkənin seçdiyi iqtisadi inkişaf modelinin 
xarakterindən asılı olaraq iqtisadi inkişafda dövlətin rolu uzun müddət qalacaqdır. Burada söhbət 
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum, minimum həddindən və təsir vasitələrinin fərqli 
olmasından gedir. Çünki dövlət özünün maddi, maliyyə, elmi-texniki potensialından istifadə 
edərək dövlət sektoru vasitəsilə bazar mexanizminin səmərəli həll edə bilmədiyi bir çox 
problemləri uğurla reallaşdırılır.  

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin səmərəli reallaşdırılmasının mühüm vasitəsi olan 
dövlət sektoru vasitəsilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi problemlər ölkənin iqtisadi inkişafının 
dinamik və davamlı inkişafında müstəsna rol oynayır. [2] 

Son illərdə ölkəmizdə uğurla reallaşdırılan neft strategiyası onun iqtisadi inkişafın yeni bir 
mərhələsinə, postneft dövrünə daxil olmağa imkan vermişdir. Bu mərhələdə qeyri-neft sektorunun 

üstün inkişafı, habelə regional inkişafı təmin etmək üçün xüsusən zəruri infrastrukturun 
yaradılmasında dövlət müstəsna rol oynayır. 

İstənilən milli iqtisadiyyatda dövlət sektorunun payı üstünlük təşkil edir ki, burada yerin təki, 
infrastrukturunun mühüm elementləri, banklar müxtəlif funksiyalı firmalar və s. əhəmiyyətli yer 
tutur. 

Dövlət sektorunun səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi və strukturunun təkmilləşdirilməsi 
ilə yanaşı dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi yolu ilə qeyri-dövlət sektorunun əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. [1] 

TƏDQIQAT METODU 
Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün ölkə iqtisadiyyatını hərtərəfli inkişaf 

etdirən iqtisadi siyasət həyata keçirmək, ixrac yönümlü milli iqtisadiyyatı formalaşdırmaq, dünya 
bazarına rəqabətqabiliyyətli məhsul çıxarmaq, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığının minimum 
endirmək və qeyri-neft sektorunun diversifikasiyası ən mühüm prioritetlərdəndir.  

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun strukturunu təkmilləşdirmək, həmin vəsaitdən səmərəli 
istifadəyə nəzarəti gücləndirmək, dövlət zəmanəti ilə iqtisadiyyata cəlb olunan və dövlət 
büdcəsində dövlət investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin istiqamətlər üzrə 
prioritetlərə nail olmaqla müvafiq inkişaf proqramları arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsini 
təmin edir. Bu kimi ciddi hallar qlobal iqtisadi böhranlı şəraitə adaptasiyanı iqtisadi inkişafın yeni 
modelinin formalaşdırılmasını zərururətə çevirdi. Azərbaycanın müasir iqtisadi siyasəti 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, qeyri-neft sektorunun inkişafına, dayanıqlı və rəqabətqabliyyətli 
milli iqtisadiyyatının yaradılmasına yönəldilmişdir.[5] 

Maliyyə resursları isə dövlət və özəl mənbələrin hesabına formalaşdırılacağı nəzərdə 
tutulmuşdur. Ölkə iqtisadiyyatının prioritet istiqamətləri üzrə yeni strateji əhəmiyyətli hədəflərin 
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mərhələli şəkildə təyini Azərbaycan Respublikasına SYX-nin perspektiv dövr üçün nəzərdə 
tutulan məqsədlər nail olmaqda yardımçı olacaqdır. Məqalədə ölkədə sosial-iqtisadi inkişaf 
konsepsiyasına və ortamüddətli maliyyə proqramlarına uyğun olaraq, iqtisadiyyatın sahələr üzrə 
inkişafı, statistik göstəricilər və nəzərdə tutulan maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 
büdcə-vergi siyasəti sahəsində tədbirlər reallaşdırılır.  

2019-cu il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı ötən 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6 % artaraq 1639,1 min nəfər olmuş, onlardan 909,5 min nəfəri 
iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 729,6 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət 
göstərmişdir. 

Muzdla işləyənlərin 20,2 % təhsil, 17,8 % ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 13,3 % 
sənaye, 8,2 % əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 7,6 % tikinti, 6,9 % dövlət 
idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat, 4,6 % nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,4 % peşə, elmi və 
texniki fəaliyyət, 3,3 % kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 1,7 % maliyyə və sığorta 
fəaliyyəti, 13,0 % isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olmuşlar. 

 

Qrafik 1. Dövlət sektorunun fəaliyyəti 

 

 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin hazırladığı 2019-2022-ci illər üzrə 

ölkənin makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri və gözləniləın iqtisadi meyllər, o cümlədən 2019-cu 
ildə ümumi daxili məhsulun 3,6%-lik, qeyri-neft sektorundan isə 3,9%-lik real artım sürəti nəzərə 
alınıb, dövlət büdcəsi və Dövlət Neft Fondunun gəlirlərinin hesablanmasında bir barel xam neftin 
satış qiyməti 60 ABŞ dolları səviyyəsində qəbul edilib. Bütövlükdə, dünya iqtisadiyyatında 
cərəyan edən proseslərin Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsirinin qarşısının alınması 2019-cu 
ildə həyata keçiriləcək monetar və fiskal siyasətin əsas prioritetlərindən biri kimi gündəlikdə 
durmaqdadır. 

 
Qrafik 2. Dövlət sektorunun fəaliyyət qabiliyyəti üzrə resursları 
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Qrafik 3. Dövlət sektoru. Fəaliyyət qabiliyyəti üzrə müstəqillik 

 
 

Qrafik 4. Dövlət sektoru. İdarəçilik üzrə şəffaflıq 

 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə reallaşdırılan kompleks 
sosial islahatlar nəticəsində sentyabr ayının 1-dən ölkədə minimum aylıq əməkhaqqı məbləğinin 
250 manata qaldırılması, dövlət qulluqçularının, dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra idarə, 
müəssisə və təşkilatlarda, dövlət neft şirkətində çalışan işçilərin əməkhaqlarının əhəmiyyətli 
dərəcədə artırılması, bununla əlaqədar özəl sektorda çalışanların da əməkhaqlarının yüksəlməsi və 
bu sahədə şəffaflaşma proseslərinin sürətləndirilməsi nəticəsində 2019-cu ilin sentyabr ayında 
ölkə üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı 723,4 manata çatmışdır ki, bu da ötən ilin sentyabr ayı ilə 
müqayisədə 35,8 %, cari ilin avqust ayı ilə müqayisədə isə 21,6 % çoxdur.[4] 

NƏTICƏ 
Ölkənin perspektiv inkişaf məqsədlərinin və istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, onların 

reallaşdırılması üçün ölkə başçısının 2016-cı il dekabr ayının 6-da imzaladığı fərmanla milli 
iqtisadiyyatın perspektivi; qaz və qeyri-neft sənayesinin inkişafı; kənd təsərrüfatında məhsuldarlı-
ğın artırılması, müvafiq sahə məhsullarının becərilməsi, tədarükü və emalı; KOS səviyyəsində 
əhali üçün istehlak mallarının istehsalı; telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları və 
kommunal xidmət üzrə və.s.sahələr üzrə “Milli iqtisadiyyat və onun əsas sektorlarının strateji yol 
xəritəsi” təsdiq edilmişdir. Respublikada iqtisadi və sosial inkişafın reallaşdırılması istiqamətində 
tətbiq edilə biləcək mütərəqqi modelinin formalaşdırılmasını tələb edir. 

Azərbaycan Respublikasının müasir iqtisadi siyasəti iqtisadiyyatın diversifikasiyasına 
(şaxələndirilməsinə), neft sektoruna aid olmayan sahələrin inkişafına, dayanıqlı, rəqabətqabliy-
yətli milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasına istiqamətləndirilmişdir. 
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Yol xəritəsi artıq yaxın bir neçə illər üçün Azərbaycanın iqtisadi strategiyasının əsas sənədi 
olacaqdır. Dövlətin iqtisadi strategiyanın əsas xüsusiyyətlərindən biri onun inklyuzivliyi, əhatəliyi 
və əhali üçün əlçatanlığı ilə xarakterizə olunur. 

Ölkə prezidentinin qeyd edilən sərəncamına uyğun olaraq ölkə iqtisadiyyatı və onun on bir 
sektoru üzrə ayrı-ayrılıqda on iki SYX hazırlanıb. Ölkə iqtisadiyyatının perspektivləri ilə bağlı 
SYX qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli dövrlər üzrə, 2020-ci ilə qədərki dövrü 
əhatələyən inkişaf strategiyası, eləcə də ona uyğun işlənib hazırlanmış tədbirlər planı və həmçinin 
2025-ci ilə qədər olan dövrü əhatə edən “uzunmüddətli baxış” və həmçinin 2025-ci ildən sonra 
gələn illər üzrə “hədəf baxış”dan ibarətdir. SYX-də də göstərilir ki, 2020-yə qədər planlaşdırılan 
işlərin reallaşdırılması üçün 27 milyard manat həcmində investisiya məqsədilə maliyyə 
resurslarının yatırılması proqnozlaşdırılmışdır.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının perspektivləri nöqteyi-nəzərdən 4 başlıca strateji məqsədə nail 
olunması nəzərdə tutulmuşdur. Sözügedən bu məqsədlərin və on bir sektorla bağlı strateji yol 
xəritələrinin reallaşdırılmasından sonra milli iqtisadiyyatın real və maliyyə sektorlarının tarazlı 
vəziyyətə gətirilməsi vasitəsi ilə dayanıqlı və sabit iqtisadi inkişafın təmin olunması başlıca hədəf 
qismində çıxış edir. Biznes iqliminin daha da əlverişli səviyyəyə çatıdırılmasına yönəlmiş işlərin 
həyata keçirilməsi nöqteyi-nəzərdən dövlətin biznesi sahəsinin tənzimləməsi alətlərinin və 
mexanizmlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, vergi-gömrük idarəçiliyi sferasında keyfiyyətinin 
artırılması, bazara daxil oluması istiqamətində mövcud baryerlərin və maneələrin aradan 
qaldırılması yaxun onların mümükn qədər minimuma endirilməsi, bununla bərabər, 
məhdudiyyətsiz və sərbəst rəqabət şəraitinin təmin olunması prioritet istiqamətlər qismində 
dəyərləndirilir. [3] 

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən tarazlaşdırılmış unikal sosial-
iqtisadi siyasət hal-hazırda Azərbaycanda iqtisadiyyatın innovativ inkişafı və dərindən 
şaxələndirilməsi nəticəsində istehsal edilən qeyri-neft məhsulları, o cümlədən sənaye sahələri, 
çoxçeşidli kənd təsərrüfatı məhsulları və s. bir çox dünya dövlətlərinə ixrac edilir, ölkəyə valyuta 
idxalı artır və son nəticədə iqtisadiyyat davamlı inkişaf edir. 

Dünya iqtisadiyyatına Azərbaycan Respublikasının əzmlə və uğurla inteqrasiya edilməsi bir 
daha əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasətinin bu gün də uğurla davam 
etdirildi-yini təsdiq edir. 

Beləliklə, Azərbaycan hökuməti ölkə prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında milli 
iqtisadiyyatın neftdən asılılığını əhəmiyyətli dərəcədə azaldan iqtisadi modelə keçidin təməlini 
qoydu. Ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən başlanılmış dərin iqtisadi islahatlar ölkə 
iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində müsbət effekt verməkdədir. 
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Abstract. 
Gambling is taking part in a game where you risk money or something which has monetary 

value, in order to win money or a prize. Nowadays people are so addicted to gambling games 
because they give you chance of making money through luck and randomness.Common Methods 
of Gambling can be included: lottery, casinos, card games, sports events, horse/dog racing, stock 
market and etc. Study shows that 51% of the world population at least once a year participates in 
these activities. Increase of the internet consumption, development of technology stimulates the 
growth of online gambling. 

Key words: gambling business, casino industry, effect of gambling on Georgia economy 
 

Introduction. 
Gambling is a regulated and growing sector in Georgia. How does this sector influence the 

whole economy? In soviet years of Georgian economy gambling was banned by the legislation ( 
lottery was exception). But after the late 1990

th
 this sector was legalized in Georgia. Now there 

are transparent and liberal gambling laws which they make this country different than other 
countries. Georgia also has favourable location, touristic attraction and there are not 
manyrequirements for visa. These factors make the competitive advantage attainable in gambling 
industry. 

The volume of the online gambling and market of casino industry is increasing in Georgia 
day by day. Casinos create a peculiar value in the economy as other businesses. Batumi is known 
as “The Las Vegas of the Black Sea” as most casinos are located here. Many Georgia-based 
online casinos are not only accessed by local citizens but alsoby citizens of other countries. For 
instance, number of registers in the country’s most-visited online casino is around 4.5 million 
logins which are unique. But the population of Georgia is only 3.7 million and it is easy to realize 
that foreign money flows have noticeable impact in forming gambling revenue. 

Gambling has great contribution on Gross Domestic Product and its influence increase year 
by year. The National Statistics Office of Georgia reported that turnover of the companies 
engaged in gambling was 658 million GEL (Georgian Lari) in 2014 and it reached to 5.6 billion 
GEL in 2017.  

Impact of gambling on different parts of economy. 
Employment.The social effect is manifested by the fact, that the casino business plaaces 

create the new jobs. Casinos employ a considerable number of people, and if we take into account 
that number of casinos and betting places increase day by day , workplaces also increase. It means 
that unemployment decreases.This sector can employ directly and indirectly a lot of jobless 
person. For example, a horse race track employs people in the racing sector and also indirectly 
supports farmers who grow horse, as a result many people employed in raising horses 

Because of enough resources, gambling companies can beat all of the competition: job 
security, good salaries and rewards. Working in a casino’s back office was and still is considered 
a beneficial in Georgia because there is no much more place else that can pay as much like that. 
the average salary is about 1,000 GEL ($400), the casinos can pay their back office employees 
approximately 3,500 GEL ($1000), more than triple the national average. 

Investment. Gambling also has investment effect which is especially for the casino business. 
Casino industry is one of the most profitable investment for investors since it has positive impacts 
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on both company and country. Why do people invest in this sector?, Gambling is legal in Georgia, 
that is why Georgia holds competitive advantage against other countries in this region which 
restrict or ban this business. Therefore, it attracts investors from Russia, Armenia, Turkey, 
Azerbaijan, Israel and other Middle East countries. Government also has intention to subsidize 
gambling, hence for the period of 15 years, people who invest in this business are free from the 
property and income tax. 

Tax.Gambling sector in Georgia pays tax with considerable amount,that’s why government 
revenue also increase as a result of huge amount tax. It is one of the reason why Georgia 
encourage gambling sector in the country. According to official statistics from the Minister of 
Finance, there are 247 permits for organizing gambling activities in Georgia. The industry paid 
136.5 million lari into the state in 2018. this is 17 million lari more than the amount of taxes paid 
in 2017. 

In Georgia, obligatory gambling tax payments divided into several types: 
Annual tax levy; 
Quarterly tax; 
Current taxes. 
Casinos pay 10% income tax and also lottery winnings that exceed 1,000 Lari are taxed as 

income. 
Tbilisi is city which most densely populated in Georgia, pays the highest tax rate. Tax levy in 

Tbilisi may reach $2 million per year. 
Tourism.Native Georgians spend much time and money in the casinos but they are not the 

only players. Gambling establishments of Georgia are located near the countries like Turkey, 
Azerbaijan, Armenia, Russia and others in which gambling is fully or partially illegal. Most 
Muslim countries ban any type of gambling activity, but it does not reduce their demand for these 
games. As result, Georgia is the country which attracts many wealthy visitors.  

Georgia needs to pay very attention to behavior towards its neighbours. In south, it is 
bordered with Islamic countries and its north border is dominated by Russia. Because Georgia had 
animosity with Russia, Georgian politicians and businessmen tried to improve connections with 
Muslim countries in neighbourhood such as Azerbaijan and Turkey. Free trade and Visa-free 
travel between countries was agreed upon. After this step, there was a flow of thousands of 
Muslim tourists into the Tbilisi and Batumi hence, both of them were known for their casino 
industry. 

The casino business has a necessary impact on tourism where the free accommodation, 
meals, drinks, cigarettes are provided to customers which especially increase the attraction of East 
Black Sea people who has specific enthusiasm towards these games. 

Negative impacts of problem gambling. It is obvious that legalized gambling has brought 
economic benefits to Georgia; but also problem gambling has economic costs. Problem gambling 
is an enthusiasm to gamble regardless harmful negative consequences without a desire to 
stop. Problem gambling arises with the first big win which may be absolutely by chance 
(“beginners’ luck”). The excitement of the game and victory leads people to seek that feeling 
again which, in many cases, results in a financial loss.The estimated number of problem gamblers 
is over 380,000 in the state of Georgia.   

Problem gambling have great influence on an individual’s job and his or her relationship with 
coworkers and his life which it decreases his standart of living. They become withdrawn from 
colleagues and they lose their concentration to work which affects negatively their productivity. 
Then the employee needs money to pay off debts and he/she also wants to continue gambling, and 
it may lead individuals to request to borrow money from coworkers. The most severe cases of 
problem gambling may lead individuals to theft and other illegal actions in order to obtain money 
or objects of value. The accumulation of debt by gambling can lead to hundreds of thousands of 
dollars of credit card charges and cause gamblers to lose their homes, cars and other possessions 
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and necessities. As the number of problem gamblers increase it turns to economic problem for 
whole country. 

 

Conclusion. 
Thus, according to all above mentioned, gambling has a lot of considerable advantages on 

country economy. That’s why Georgia can use this business sector for expansion . But as we 
mentioned that, there are some problems related with gambling which restrict its development 
over the country. We have some recommendation which can make more strong government 
policy and regulation on gambling. 

1) Regulation of illegal operator- we know that gambling in Georgia is free. That’s why we 
can see also a lot of illegal unlicensied operators . they are not regulated, so there is no guarantee 
for your payments will be paid or not. There is one other issue also, which you don’t know your 
game is fair, based on chance or not. There can be imperceptible frauds. 

2) The gambling must be kept free of crime- when we think about gambling one issue 
appears in our mind “ crime, violence, force”. That’s why some part of people are worry about 
playing chance games. 

3) Regulation of addicted people-above we mentioned that there are crimes on gambling. But 
who makes these crimes?-Addicted people. They differ from other people easily. One time play if 
they win, one time more they think that I can win again and it continues like that. But what 
happened if they lose, addicted people become nervous, and play again one more time game and it 
is continue like that. Until they lose all money, even if in this situation some of them cannot stop, 
take loan from banks. 

4) There must be more regulation on bank loans which given to players- some people take 
loan from banks for another purpose but spend it on gambling like addicted people. When debts 
reach dangerous level players wake up, but nothing to do because they have no enough resources 
for paying them.  

5) Regulation of young people- the age restriction on Georgia on gambling is 18. But there 
are a lot of young people under 18 ages can easily play chance games through the online 
platforms. 
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ABSTRACT 
Tax ethics is a study that emphasizes the sociological aspect of the fiscal discipline which 

brings different perspectives to the analyzes made previously only in economic terms. Tax 
morality is defined as the intrinsic motivation element that occurs voluntarily voluntarily without 
being subjected to any coercion or pressure. Tax is a fiscal policy tool that the government wants 
to increase because of the income it needs to provide public services on the one hand, and on the 
other hand it creates a reduction in the income of individuals. From this point of view, while the 
state wants to increase its revenues in order to ensure continuity in revenues and to prevent 
interruption in public services, individuals continue their research on ways to pay less tax. The 
most important motivation for individuals to voluntarily pay their taxes is undoubtedly the tax 
morality. In the light of the understanding of the relevance and necessity of conducting a 
dissertation research, it is first of all necessary to dwell on the role of taxes that they began to play 
in the economic life of our country. Currently, tax relations are becoming one of the most 
important social relations in the economic life of society, the presence of which gives rise to a 
whole range of problems requiring legal regulation. 

KEY WORDS: IMPLEMENTATIONS, FINANCIAL, ECONOMY 

INTRODUCTION 
The appearance of such studies suggests that the general interest in the issue of the further 

development of tax legal relations caused by changes in the country's economy has also caused a 
corresponding interest in the problem of legal regulation of liability for tax offenses, the place of 
this institution in the system of legal responsibility.At the same time, it should be pointed out that 
the majority of studies on this issue are limited only to determining the place of this institution in 
the system of legal responsibility and identifying the legal nature of the institution of liability for 
tax offenses, that is, the subject of most studies is the description of some statics, which is due to 
the adoption of two codified acts : Tax Code of the Azerbaijan Republic and Code of 
Administrative Offenses of the Azerbaijan Republic. 

RESEARCH METHOD 
A tax is a mandatory, individually gratuitous payment compulsorily collected by government 

bodies of various levels from organizations and individuals in order to financially support the 
activities of the state and (or) municipalities. Taxes should be distinguished from fees (duties), the 
collection of which is not free of charge, but is a condition for certain actions regarding their 
payers. Tax collection is governed by tax law. 

In the process of taxation, the state affects the economy of enterprises, imposing tax liabilities 
on them. The latter consist of a mandatory contribution to the state budget of a part of the payer's 
income (profit). At the same time, applying a certain taxation mechanism, the state regulates not 
only the provision of tax revenues to the budget, but also regulates the economy of enterprises. 
Maneuvering tax rates, benefits and fines, changing taxation conditions, introducing some and 
abolishing other taxes, the state creates conditions for accelerated development certain industries 
and industries, contributes to the solution of problems relevant to society. At present, one of the 
main tasks in the economy of Azerbaijan is raising agriculture and providing food security. In this 
regard, in the Republic of Azerbaijan all types of activities directly related to agriculture and 
agricultural production are exempt from income tax. 
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An increase in the role of taxes in our country, turning them into the main way of extracting 
part of the income of individuals and legal entities in state and local budgets is evidence of the 
growth of the financial culture of society. Upon reaching a certain level of literacy of the 
population, taxes will be perceived by them with understanding, as a form of participation with 
their own funds in solving national problems, especially social ones. Naturally, if tax rates will 
reflect the balance of interests of citizens, entrepreneurs, enterprises and the state. Both world and 
domestic experience testify to the advantages of the tax system over any other form of withdrawal 
of part of the incomes of citizens and enterprises in the state budget. One of these benefits is the 
legal nature of taxes. Before tax everyone is equal. This does not mean that it is impossible to 
differentiate rates, on the contrary, it is possible and necessary, but differentiation is carried out by 
economic, social, regional categories of payers, but not by individual individuals or enterprises. 
The tax rate may depend on the category to which the payer belongs, on what social group a 
citizen belongs to or what size group an enterprise belongs to, but it does not depend and, in 
principle, cannot depend on who directly pays. A fixed rate and their relative stability contribute 
to the development of entrepreneurial activity, as they facilitate the forecasting of its results. Taxes 
organically fit into the system of economic relations that is being formed in our country, based on 
the operation of, above all, the law of value. At reasonable rates, taxes are a means of combining 
the interests of entrepreneurs, citizens and the state, society as a whole. 

CONCULUSION 
In terms of taxation culture, the issue of taxation should be emphasized and the development 

of state-individual relations will have a positive effect on tax culture. Governments are trying to 
generate revenue through the policies implemented while determining the rights of taxpayers in a 
more predictable and fair way the impact of the economic and social variables of taxation on the 
taxpayer. Effective policies can be useful for a positive development for cultural formation. 

The formation of tax culture is also important for a country in terms of indirect / direct taxes 
and tax burden. Although the practices aimed at increasing the tax burden in our country have 
provided relatively positive indicators, it is still far behind the OECD average. In addition to 
increasing these rates, it is remarkable that the studies to ensure the continuity of these ratios are 
carried out. Regulations on direct taxes, on the other hand, were aimed at further guaranteeing the 
current taxpayers who could not spread the tax to the base rather than being a simplified and 
simplified tax system. Although the regulations increase the tax revenues, this increase in the 
number of taxpayers is an indication of this. However, although indirect taxes are more priority in 
our tax system and tax revenues than direct taxes, the tax burden is higher on indirect taxes and 
away from tax justice. In today's conditions where capital is scarce, the tendency to taxation 
increasingly focuses on direct taxes and indirect taxes. Thus, the development of a comprehensive 
system on indirect taxes and the redefinition of basic consumer goods may in this sense reduce the 
tax burden and make it look fair. Rather than providing tax advantages to certain segments, taking 
measures to cover all taxpayers will reduce the responses to the tax and the tax compliance will 
increase if lower rates of taxation are performed. The fact that taxpayers whose income level is 
low is reduced further, especially due to indirect taxes, is a factor reducing tax awareness. 
Although a comprehensive regulation aimed at spreading the tax to the base and increasing the 
income is deemed necessary in this sense, it will tend to become even more obligatory in time. 
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XÜLASƏ 
Bu tədqiqatda fiskal siyasətin iqtisadi fəaliyyətlər üzərindəki təsirlərinin Azərbaycan 

iqtisadiyyatı baxımından qiymətləndirilməsi araşdırılmışdır. Eyni zamanda müstəqilliyini yeni 
qazanmış və iqtisadi həyatı tamamilə dəyişilərək mərkəzi planlama rejimindən azad bazar 
iqtisadiyyatına keçmiş bir ölkə üçün hansı yolun izlənilməli olduğu da tədqiq edilmişdir. Fiskal 
siyasətin özü ilə əlaqədar olaraq isə qısaca yarandığı vaxtdan etibarən keçdiyi mərhələlər 
haqqında məlumat verilmişdir. Tədqiqatın nəticəsində Azərbaycanın müstəqillik sonrası hansı 
fiskal siyasətləri tətbiq etdiyini öyrəndik. Ölkəyə neft və qaz kimi təbii sərvətlərin satışından daxil 
olan gəlirlər inkişafa istiqamətlənmiş fiskal siyasətin həyata keçirilməsinə böyük ölçüdə köməklik 
etmişdir. Bunun nəticəsidir ki, həll olunmamış bir sıra problemlər olmasına baxmayaraq, ilk illərə 
nisbətdə böyük bir inkişaf əldə edilmiş və son illərdə də həllini gözləyən məsələlərin həllinə 
yönəldilmiş dövlət siyasətlərinin tətbiqinə başlanmışdır. Ən kiçik kvadratlar metodu yanaşması ilə 
əldə edilən nəticələr göstərdi ki, büdcə gəlirləri Ümumi Daxili Məhsula (ÜDM) mənfi, büdcə 
xərcləri isə müsbət təsir göstərir. Əldə olunan nəticələr bir sıra başqa tədqiqat nəticələri ilə üst-
üstə düşməkdədir və Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün adekvat sayıla bilər.  

AÇAR SÖZLƏR: FİSKAL, İQTİSADİ, SİYASƏT 
 

GİRİŞ 
Dayanıqlı iqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli iqtisadiyyatın, o cümlədən qeyri-neft sektoru-

nun sürətli inkişafı, ölkənin gələcək inkişafının qeyri-neft sektoru ilə bağlılığının prioritet təşkil 
etməsi, onunla əlaqədar infrastruktur işlərin həyata keçirilməsi, sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm, 
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahələrinin inkişafının sürətlənməsi dayanıqlı inkişaf 
edən şaxələnmiş iqtisadiyyatın formalaşmasının əsasını təşkil edir. Hazırda makroiqtisadi sabitli-
yin qorunmasını və tənzimlənməsini, strateji məqsədlərin sosialyönümlülüyünü təmin edən, dün-
ya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının və beynəlxalq münasibətlər sisteminin müstəqil üzvünə 
çevrilən Azərbaycanda son on bir ildə ÜDM 2,3 dəfə artmış, ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payı 
2019-cu ildə 60,0 faiz olmuşdur. 

TƏDQİQAT METODU 
Tədqiqatın nəzəri hissəsində müşahidəetmə, faktların toplanması və seçilməsi, onlar arasında 

əlaqənin yaradılması E-views 10 proqramı üzərindən aparılmışdır. Ən Kiçik Kvadratlar (OLS-
Ordinary Least Square), Vahid kök (Unit Root) testləri, Wald testinin OLS modeli, Heteroskedas-
tiklik Breusch-Pagan-Godfrey və ya White testi, CUSUM və CUSUM kvadratı, normal 
paylanmaya analizi tətbiq edilmişdir. 

 Bu tədqiqat üçün istifadə ediləcək məlumatlar 2012-2019-cu illəri əhatə edən aşağıdakı 
göstəricilərdir:  

*ÜDM - milyon manatla, ölkədə istehsal olunan əlavə dəyərlərin cəmi formasında ölçülmüş-
dür. İllik məlumatlar Mərkəzi Bankın nəşrləri və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarında 
qeyd edilən rəsmi göstəricilərdən ibarətdir.  

*Büdcə (dövlət) xərcləmələri - milyon manatla ölçülmüş və dövlət büdcəsində həyata 
keçirilən ümumi dövlət xərcləməsini əhatə edir. Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi illik məlu-
matları əsasında hazırlanmışdır.  
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*Büdcə gəlirləri - milyon manatla ölçülmüş ümumi büdcə daxilolmalarını əhatə edir. Analiz 
dövlət statistika komitəsinin rəsmi illik məlumatları əsasında hazırlanmışdır.  

 
Cədvəl 1. Makroiqtisadi göstəricilərin dinamikası (2012-2019-cu illər üzrə) 

Makroiqtisadi göstəricilər 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 

ÜDM 126 105 103 101 97 100 101 

Əhalinin gəlirləri 122 113 105 106 109 108 109 

Orta aylıq nominal əmək haqqı 124 111 105 105 107 106 103 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri 136 110 94 95 100 94 136 

Dövlət büdcəsinin xərcləri 143 112 98 95 100 99 129 

Əhalinin banklardakı əmanətləri 123 130 112 132 79 102 111 

İqtisadiyyata kredit qoyuluşları 146 109 120 117 76 72 111 

Əhalinin sayı (ilin sonuna) 101 101 101 101 101 101 101 

İstehsal qiymət indeksləri 110 106 101 104 112 113 102 

Sənaye məhsulları istehlakçılarının qiymət 
indeksləri 117 131 69 69 128 137 126 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ sayıtının məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən tərtib olunub. 

 
Azərbaycanda makroiqtisadi siyasətin iqtisadi dəyişənlər üzərində təsirini ölçmək üçün bir 

çox modeldən istifadə edilə bilər, amma müşahidə sayının kifayət qədər çox olmaması Ən Kiçik 
Kvadratlar (OLS-Ordinary Least Square) üsulu daha məqsədəuyğun edir. Həmçinin, quracağımız 
modelimiz də xətti olduğu üçün OLS-dən istifadə optimal sayılır. Amma onu qeyd etmək lazımdır 
ki, bu üsuldan istifadə edilə bilməsi üçün dəyişənlər səviyyədə stasionar olmalı və yaxud birinci 
fərqdən stasionar olmalı və qurulan modelin qalığı dəyişənlərdən bir əvvəlki tərtib fərqdə 
stasionar olmalıdır. 

Empirik nəticələr 
Empirik nəticələrdə ilk olaraq vahid kök testləri vasitəsilə dəyişənlərin stasionarlığı 

yoxlanılacaqdır. Aşağıdakı cədvəldən göründüyü kimi dəyişənlərin hər üçü birinci tərtib fərqdə 
stasionardır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, statistiki olaraq bu dəyişənlərlə modelimizi qura 
bilərik. Qurulacaq modelin ilkin forması isə aşağıdakı kimi olacaqdır. 

ÜDM=a+b*(BG)+c*(BX) 
Buradakı dəyişənlərdən UDM, BG və BX daha əvvəl qeyd etdiyimiz modelin dəyişənləri, a 

verilən tənliyin sərbəst həddi, b və c isə tənliyin əmsallarıdır.  
 

Cədvəl 2.Dəyişənlərin Vahid Kök testlərinin nəticələri. 

Dəyişən 

Panel A: Səviyyədə Panel B: 1-ci tərtib fərqdə Panel C: 2-ci tərtib fərqdə 

Nəticə k 
Faktiki dəyəri 

K 
Faktiki dəyəri 

k 
Faktiki dəyəri 

BG 0,029987 -3,128636**  İ (1) 

BX 0,485098 -3,008838*  İ (1) 

ÜDM 0,361086 -4,054235***  İ (1) 

Mənbə: E-views 10. programı əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunub. 
  
OLS modelinin qurula bilməsi lazım olan bir digər şərt isə, modelin qalıqlarının stasionar 

olmasıdır. Belə ki, modelin qalıqları modelin özündən bir əvvəlki tərtib fərqdə stasionar olmalıdır. 
Bizim modelimizin dəyişənləri birinci tərtib fərqdə stasionar olduğu üçün bu modelin qalığı da 
səviyyədə stasionar olmalıdır.  

 
Cədvəl 3.Qalığın Vahid Kök testinin nəticələri. 

Null Hypothesis: QALIQ has a unit root    
Exogenous: Constant      
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)  
 

t-Statistic 
 

Prob.* 
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Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.082412 0.0053 

Test critical values:  1% level -3.788030  

5% level -3.012363  

10% level    -2.646119 

Mənbə: E-views 10. programı əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunub.  

        
Yuxarıdakı cədvəldə qalığın vahid köklüyü test edilmişdir. Cədvəldən aydın olur ki, modeli-

mizin qalıqları səviyyədə stasionardır. Bunun nəticəsində deyə bilərik ki, həm modelimizin dəyi-
şənlərinin, həm qalığının stasionarlığı əldə edildiyinə görə modelimizi əvvəl qeyd etdiyimiz za-
man aralığındakı dəyişənlərlə qura bilərik.  

 
Cədvəl 4.OLS modelinin nəticələri 

Dependent Variable: LOG(UDM) 
Method: Least Squares 
Sample: 2010- 2019 
Included observations: 22   

 
 

 
 

 

 
Variable 

 
Coefficient 

 
Std. Error 
 

 
t-Statistic 
 

 
Prob. 
 

 
LOG(BX) 

 
1.411849 

 
0.243079 

 
5.808198 

 
0.0000 

LOG(BG) -0.642315 0.251639 -2.552525 0.0195 

C 
 

3.450358 
 

0.115818 
 

29.79122 
 

0.0000 
 

 
R-squared 

 
0.997089 

 
Mean dependent var 

 
9.572404 

Adjusted R-squared 0.996783 S.D. dependent var 1.216700 

S.E. of regression 0.069014 Akaike info criterion -2.382879 

Sum squared resid 0.090497 Schwarz criterion -2.234100 

Log likelihood 29.21166 Hannan-Quinn criter. -2.347831 

F-statistic 3253.948 Durbin-Watson stat 1.876085 

Prob(F-statistic)  0.000000 
 

Mənbə: E-views 10. programı əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunub.  
 

Modelin ümumi stabilliyi CUSUM və CUSUM kvadratı testləri vasitəsilə yoxlanılmışdır. 
Göründüyü kimi hər iki testin nəticəsində modeldə ümumi olaraq stabillik var. Belə ki, hər iki test 
5%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsi xəttinin daxilində yerləşir və kənara çıxmalar yoxdur. Qrafikdə isə 
əmsalların stabilliyi test edilmişdir. Burada da arzu olunan nəticə, yəni əmsalların sona doğru 2 
standard xəta xətti daxilində mərkəzdə yığılması baş vermişdir. Buna görə də deyə bilərik ki, 
əmsallarda da ayrılıqda stabillik olduğu görünür.  

Beləliklə, istər model qurma xətasının baş verməməsi üçün aparılan testlər, istərsə də mode-
lin dəyişənlərinin öz testlərinin statistiki və iqtisadi əhəmiyyətliliyi daxil etdiyimiz dəyişənlərlə 
baxılan zaman aralığında model qurula biləcəyini göstərdi.  

NƏTICƏ 
Ekonometrik modelin də nəticəsindən göründüyü kimi Azərbaycanda büdcə xərclərində baş 

verən 1%-lik bir artım ÜDM-də 1.41%-lik artıma səbəb olur. Bu çalışmanın nəticəsi həmçinin bir 
sıra başqa tədqiqatların nəticələri ilə də üst-üstə düşməkdədir. Belə ki, əvvəl edilən bəzi 
araşdırmalarda da büdcə xərclərinin ÜDM ilə düz mütənasiblik təşkil edərək onu artırdığı 
müşahidə edilməkdədir. Bu artım səviyyəsi isə baxılan zaman aralığından asılı olaraq 0.73-0.89% 
arasında dəyişməkdədir. Bu xərclərin kənd təsərrüfatı başda olmaqla qeyri-neft sektorunun 
istehsalının və ixracının stimullaşdırılması məqsədilə səmərəli şəkildə təşkili ölkənin ixracatının 
şaxələnməsinə və həmçinin əsas prioritet məsələlərdən olan qeyri-neft sektorunun inkişafının 
dövlət tərəfindən dəstəklənərək artımına səbəb olacaqdır. Model 2012-2019-cu illərin müvafiq 
rəqəmsal göstəricilərindən istifadə edilərək qurulmuş və müvafiq testlərin nəticələrinə əsasən 
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model qurma xətaları və digər nöqsanlar baş verməmişdir. Modelə qayıtdıqda isə, həm sərbəst, 
həm də asılı dəyişənlərin birlikdə və ayrılıqda əhəmiyyətli olduğu görünür. Cədvəl 3 və 4-ün 
göstəricilərinə əsasən deyə bilərik ki, baxılan zaman aralığında büdcə xərclərinin 1% artması 
ÜDM-ni 1.41% artırır, büdcə gəlirlərinin 1% artması isə əksinə ÜDM-ni 0.64% azaldır. Modelə 
əsasən ÜDM-in büdcə xərcləri ilə düz mütənasib, büdcə gəlirləri ilə isə tərs mütənasib olduğu 
görünür. Yəni büdcə xərclərinin 1% artması ÜDM-i 0.73- 0.87% arası artırır, büdcə gəlirlərinin 
isə 1% artması ÜDM-i 0.11-0.49% azaldır.  

Yuxarıda sadalanan təkliflərin həyata keçirilməsi halında, əsas iqtisadi göstərici olan ÜDM 
və nail olunmağa çalışılan gəlir bölgüsü və həyat standardının yaxşılaşdırılması məqsədi onlara 
bağlı olaraq həyata keçəcəkdir.  

Çünki, bir ölkədəki gəlir səviyyəsi və həyat standardı o ölkənin iqtisadiyyatının stabil bir 
şəkildə inkişafı və bunun nəticəsində əldə edilən gəlirlərin ədalətli olaraq bölüşdürülməsinə 
bağlıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatında ən böyük paya sahib olan neft yaxşı dəyərləndirilməli və 
buradan gələn gəlirlər yuxarıda qeyd edilən məqsədlər istiqamətində istifadə edilməlidir.  
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XÜLASƏ 
Məqalədə əsas məqsəd insan resurslarının idarə olunmasında təlim və karyera inkişafının 

təşkili məsələlələrini SOCAR timsalında araşdırmaqdır. İnsan resurslarının idarə edilməsi təşki-
latın məhsuldarlığının artırılması və rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsi məqsədilə həyata keçi-
rilir. Bu proses, lazımi sayda və keyfiyyətdə insan resurslarının təmin edilməsi, seçilməsi, yerləş-
dirilməsi, inkişafı üçün şirkət fəaliyyətinin planlaşdırılması, təşkil edilməsi, həyata keçirilməsi və 
icrasına nəzarəti özündə birləşdirir.. Azərbaycanın ən böyük dövlət şirkəti olan SOCAR insan 
resurslarının idarə edilməsi sistemini tətbiq edən ilk dövlət müəssisələrindən biri oldu. İnsan 
Resurslarının İdarə Edilməsi sisteminin tətbiqinə ilk növbədə SOCAR-ın İnsan Resursları 
Departamentindən başlandı və departamentdə işləyən bütün mütəxəssislər müsabiqə yolu ilə işə 
qəbul edildi. İnsan kapitalını özünün ən dəyərli aktivi hesab edən SOCAR personalın inkişafına 
qoyulan investisiyaları öz gələcəyinə qoyulan investisiya kimi qəbul edir. 

AÇAR SÖZLƏR: SOCAR, RESURS, İNKİŞAF 

GIRIŞ 
İnsan resurslarının idarə edilməsinin səmərəli təşkil olunması müəssisədaxili şöbələrin 

qarşılıqlı əlaqələrindən asılıdır. Ümumən, təşkilatların məqsədinə nail olması üçün qərar verən, 
verilən qərarları icra edən də insan olduğuna görə, insan faktoru təşkilatın fəaliyyətinin əsasında 
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dayanır. Ona görə də idarəçilər tərəfindən insan resursları ilə bağlı verilən hər hansı bir qərar 
bütün sahələrə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir. Bu baxımdan, insan resurslarının fəaliyyəti 
bariz şəkildə nəzərə çarpmır. Ancaq bu şöbə şirkətdə arxa planda çalışaraq, şirkətin əsas 
vəzifələrini yerinə yetirən digər şöbələrinə dəstək göstərən bir struktur bölmə kimi çıxış edir . 

TƏDQIQAT METODU 
İnsan resursları və təlim və karyera arasındakı əlaqələri öyrənmək üçün korelyasiya, təlim və 

karyera inkişafının insan resurslarının idarə edilməsinə təsirini öyrənmək üçün isə reqressiya üsu-
lundan istifadə edilmişdir. Korelyasiya və reqressiya analizlərinin nəticələrinin hər biri ayrılıqda 
cədvəllərdə göstərilmiş və təhlil edilmişdir. Anketdə istifadə olunan ölçülərin etibarlılıq təhlili 
nəticəsində müəyyən edilən Cronbach Alpha (α) əmsalları aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 

 
Ölçülər Maddə sayı Cronbach Alpha (α) 

İnsan resurslarının idarə edilməsində təlim və 
karyera 

30 0,94 

Qəbul edilən təlim imkanları 4 0,62 

Təlim üçün rəhbərlik dəstəyi 5 0,89 

Təlim üçün iş yoldaşlarının dəstəyi 5 0,60 

Təlim proqramlarındakı öyrənmə motivasiyası 5 0,94 

Təlimdən gözlənilən fərdi qazanclar 6 0,85 

Təlimlə bağlı karyera gözləntiləri 5 0,87 

Cədvəl 1. İstifadə edilən ölçülərin etibarlılıq təhlili nəticələri 

 
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi təlim üçün rəhbərlik dəstəyi, təlim proqramlarındakı öyrənmə 

motivasiyası, təlimlə bağlı karyera gözləntilərində etibarlılıq yüksək, digərlərində isə aşağı 
səviyyədədir. 

Tapıntılar və izahı 
Araşdırma ilə bağlı tapıntılar aşağıda göstərilmişdir. İştirakçıların demoqrafik xüsusiyyətləri 

ilə bağlı tapıntılar Cədvəl 2-də verilmişdir. 
Cədvəl 2-dəki demoqrafik xüsusiyyətlər ilə bağlı araşdırma tapıntıları təhlil edildikdə aydın 

olur ki, anketdə iştirak edənlərin 74,8%-inin kişi, 25,2%-inin qadın olduğu görülür. Mədəni vəziy-
yət baxımından isə 61,5%-in evli, 38,5%-in isə subay olduğu müəyyən edilmişdir. Yaş intervalı 
baxımından baxdıqda isə, 3,7%-nin 18-22 yaş arası, 36,1%-nin 23-27 yaş arası, 33,3%-nin 28-32 
yaş arası, 13.9%-nin 33-37 yaş arası və 13,0%-nin isə 38 yaş və daha yuxarı yaş qruplarında 
olduğu görünür. İştirakçıların 9,3%-nin orta məktəb, 18,5%-nin orta-ixtisas, 12,0%-nin ali təhsil, 
39,8%-nin magistratura və 20,4%-nin doktorantura səviyyəsində təhsilə malik olduqları müəyyən 
edilmişdir. İş təcrübəsi baxımından tədqiq edildikdə isə, 51,9%-nin 5 il və daha az, 31,5%-nin 6-
10 il arası, 12,0%-nin 11-15 il arası və 4,6%-nin 16 il və daha çox təcrübəyə malik olduğu 
görülür. Müəssisədəki vəzifələri ilə bağlı araşdırma nəticələri araşdırılarkən 7,5%-nin bölmə 
müdiri, 24,6%-nin rəis və 67,9%-nin işçi olduğu görünür.  

 
Cədvəl 2. İştirakçıların demoqrafik xüsusiyyətləri 

Xüsusiyyətlər N % Xüsusiyyətlər N % 

Cinsiyyət   Müəssisədəki vəzifəsi   

Kişi 80 74,8 Bölmə müdiri 8 7,5 

Qadın 27 25,2 Sahə rəisi 26 24,6 

Yaş   İşçi heyəti 72 67,9 

18-22 yaş arası 4 3,7    

23-27 yaş arası  39 36,1 Mədəni vəziyyəti   

28-32 yaş arası  36 33,3 Evli 64 61,5 

33-37 yaş arası  15 13,9 Subay  40 38,5 

38 yaş və yuxarı 14 13.0    

Təhsil səviyyəsi   İş təcrübəsi   

Orta təhsil 10 9,3 5 il və daha az 56 51,9 

Orta-ixtisas 20 18,5 6-10 il arası 34 31,5 
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Ali təhsil 13 12,0 11-15 il arası 13 12,0 

Magistratura 43 39,8 16 il və daha çox 5 4,6 

Doktorantura  22 20,4    

 

Təhsil və karyera fəaliyyətinin ölçüləri olaraq qəbul edilən təlim imkanları, təlim üçün qəbul 
edilən rəhbərlik dəstəyi, təlim üçün qəbul edilən iş yoldaşlarının dəstəyi, təlim proqramlarındakı 
öyrənmə motivasiyası, təlimdən gözlənilən fərdi qazanclar və təlim ilə bağlı karyera gözləntilərinə 
dair faizlər, standart yayınmalar və riyazi orta ölçüləri aşağıdakı cədvəllərdə təqdim olunmuşdur. 

 
Cədvəl 3. Təhsil və karyera fəaliyyətinin ölçülərinə dair standart yayınmalar və riyazi orta ölçüləri 

 

Təlim və karyera fəaliyyətləri Standart yayınma Riyazi orta 

təlim imkanları 0,80 3,10 

təlim üçün qəbul edilən rəhbərlik dəstəyi 0,92 3,73 

təlim üçün qəbul edilən iş yoldaşlarının dəstəyi 0,61 3,62 

təlim proqramlarındakı öyrənmə motivasiyası 0,83 4,16 

təlimdən gözlənilən fərdi qazanclar 0,81 3,82 

təlim ilə bağlı karyera gözləntiləri 0,91 3,44 

Mənbə: Müəllif tərəfindən keçirilən anket sorğuya əsasən tərtib edilmişdir. 

 
Cədvəl 3-dəki riyazi orta qiymətlərinə baxdıqda, təlim və karyera fəaliyyətinin ümumi hesab-

lamasının 3,67 olduğu, həmçinin ölçülər arasında 4,16 riyazi orta ilə ən yüksək orta təlim proq-
ramlarındakı öyrənmə motivasiyası, ən aşağı riyazi orta isə 3,10 ilə qəbul edilən təlim imkanları-
nın olduğu görünür.  

 

Cədvəl 4. Təlim imkanları ilə bağlı faiz və riyazi orta sıralamaları 

 
 

 

 

Təlim imkanları ilə bağlı fikirlər 
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İşlədiyim müəssisədə hər bir işçiyə bərabər təlim 
imkanları yaradılır 

 
10,2 

 
23,1 

 
13,0 

 
47,2 

 
6,5 

 
1,16 

 
3,17 

 
3 

Növbəti dövr üçün iştirak edəcəyim təlimlərin sayı və 
növü ilə bağlı məlumatım var 

 
28,7 

 
39,8 

 
11,1 

 
13,0 

 
7,4 

 
1,23 

 
2,31 

 
4 

İştirak edəcəyim təlimlərin sayı və növü ilə bağlı 
siyasət müəssisə tərəfindən təyin edilir 

 
8,4 

 
10,3 

 
14,0 

 
55,1 

 
12,1 

 
1,10 

 
3,52 

 
1 

İşlədiyim müəssisədə sağlam öyrənmə və əlaqə şəraiti 
mövcuddur 

 
3,7 

 
23,1 

 
19,4 

 
37,0 

 
16,7 

 
1,13 

 
3,40 

 
2 

Mənbə: Müəllif tərəfindən keçirilən anket sorğuya əsasən tərtib edilmişdir. 

 
Cədvəl 4-dəki məlumatlara görə, təlim imkanları ilə bağlı fikirlərdən “iştirak edəcəyim 

təlimlərin sayı və növü bağlı siyasətlər işlədiyim müəssisə tərəfindən müəyyən edilir’’ fikrinin 
3,52 orta hesabla ilk sırada olduğu görünür. Həmçinin iştirakçıların 67,2%-i bu praktikaya 
qatıldıqlarını ifadə etmişlər. İkinci yerdə “işlədiyim müəssisədə yaxşı öyrənmə və əlaqə şəraiti 
mövcuddur’’, üçüncü yerdə “işlədiyim müəssisədə bütün işləyənlərə bərabər təlim imkanları 
yaradılır’’ və son sırada “növbəti dövr iştirak edəcəyim təlimlərin sayı və növü haqqında 
məlumatım var” fikrinin olduğu müəyyən edilmişdir. 

  
Cədvəl 5-dəkı təlim üçün iş yoldaşlarının dəstəyi ifadələrinə dair riyazi orta qiymətlərinə 

baxdıqda, 3,91 riyazi orta hesabı ilə birinci yerdə “vəzifəmi yerinə yetirərkən iş yoldaşlarımın 
ehtiyac duyduğum məsələlərdə mənə kömək edəcəklərinə inanıram’’ ifadəsi durur, iştirakçıların 
83,3%-nin bu ifadə ilə razılaşdıqları müəyyən edilmişdir. Son sırada isə “əldə etdiyim təlim 
sayəsində yaxşı dostluqlar qurdum’’ ifadəsi 3,22 riyazi orta hesabla yer alır. 

Baku Engineering University 211 Baku/Azerbaijan



 

Təlim üçün iş yoldaşlarının dəstəyi ilə bağlı fikirlər 

T
a
m

a
m

il
ə 

ra
zı

 d
ey

il
əm

, %
 

R
a
zı

 d
ey

il
əm

, %
 

N
ə 

ra
zı

y
a
m

, 
n

ə 
d

ə 
n

a
ra

zı
, 
%

 

R
a
zı

y
a
m

, 
%

 

T
a
m

a
m

il
ə 

ra
zı

y
a
m

, 
%

 

S
ta

n
d

a
rt

 y
a
y
ın

m
a
, 
%

 

R
iy

a
zi

 o
rt

a
, 
%

 

R
iy

a
zi

 o
rt

a
 s

ır
a
sı

, 
%

 

Təlim proqramlarında verilən bilik və bacarıqları əldə etməkdə 
iş yoldaşlarımın mənə kömək edəcəklərinə inanıram 

1,9  8,3  14,8  61,1  13,9  0,86  3,77  2 

Əldə etdiyim təlim nəticəsində yaxşı dostluqlar qurdum 8,3  13,9  32,4  38,0  7,4  1,05  3,22  5 

Vəzifələrimi yerinə yetirərkən iş yoldaşlarımın ehtiyac 
duyduğum məsələlərdə mənə kömək edəcəklərinə inanıram 

2,8  6,5  7,4  63,9  19,4  0,88  3,91  1 

Məndən daha təcrübəli olan iş yoldaşlarım mənə yol göstərmə 
mövzusunda maraqlı deyillər 

4,7  8,5  21,7  45,3  19,8  1,04  3,67  3 

Adətən həmkarlarım təlimi vaxt itkisi kimi görürlər 3,7  13,0  25,9  38,0  19,4  1,06  3,56  4 

Cədvəl 5. Təlim üçün iş yoldaşlarının dəstəyi ölçünün maddələrinə dair faiz, standart yayınma və riyazi orta dəyərləri 

 

NƏTICƏ 
Aparılmış tədqiqat nəticəsində aşağıdakı qənaətlərə gəlinmişdir: 

5. Pearson korelyasiya təhlili nəticəsində, təlim və karyera fəaliyyətinin ölçüsü olan təlim 
imkanları ilə insan resurslarının idarə olunması arasında 0,01 mənalılıq səviyyəsində müsbət 
istiqamətli əlaqə olduğu aşkar edilmişdir. Bu H1-i təsdiqləyir. Bənzər şəkildə Təlim üçün 
rəhbərlik dəstəyi ilə insan resurslarının idarə olunması arasında 0,01 mənalılıq səviyyəsində 
müsbət istiqamətli əlaqə olduğu aşkar edilmişdir. Bu H2-ni təsdiqləyir. Eyni zamanda təlim üçün 
iş yoldaşlarının dəstəyi ilə insan resurslarının idarə olunması arasında 0,01 mənalılıq səviyyəsində 
müsbət istiqamətli əlaqə olduğu aşkar edilmişdir. Bu H3-ü təsdiqləyir. Həm də təlim və karyera 
proqramlarındakı öyrənmə motivasiyası ilə insan resurslarının inkişafı arasında 0,01 mənalılıq 
səviyyəsində müsbət istiqamətli əlaqə olduğu aşkar edilmişdir. Bu H4-ü təsdiqləyir.  

6. Həmçinin, təlim və karyera fəaliyyətləri ayrı ölçüdə, insan resurslarının idarə edilməsi də 
ayrı bir ölçüdə toplanaraq, bu iki dəyişən arasındakı əlaqə təhlil edildikdə də, təlim və karyera 
fəaliyyətləri ilə insan resurslarının idarə edilməsi arasında (r=0,694, p<0,01) müsbət istiqamətli və 
mənalı bir əlaqə olduğu aşkar edilmişdir. Bu nəticələrdən hərəkət edərək deyə bilərik ki, təlim və 
karyera fəaliyyətləri artdıqca, insan resurslarının idarə edilməsi səviyyəsinin də artacağı ifadə 
edilə bilər. Korelyasiya təhlili nəticələrinə görə altı hipotez də qəbul edilmişdir. 
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XÜLASƏ 
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı səmərəli və məqsədyönlü iqtisadi islahat-

ların aparılmasını, düny təsərrüfat sisteminə inteqrasiyaya xidmət edən xarici əlaqələrin qurulma-
sını, ölkənin milli iqtisadi maraqlarına uyğun şəkildə xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla 
ticarət-iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsini vacib qılır. İqtisadi qloballaşmada iştirak edən 
ölkələr bir tərəfdən öz iqtisadiyyatlarının məqsədyönlü şəkildə formalaşdırılması, daha qabaqcıl 
texnika və texnologiyalardan istifadə olunması, digər tərəfdən də beynəlxalq əmək bölgüsündə 
malik olduqları üstünlükləri reallaşdırma imkanı əldə edirlər. Xarici ticarət əlaqələrinin genişlən-
dirilməsi və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan 
iqtisadi islahatların strateji istiqamətlərindən biri kimi qəbul olunmuşdur və aparılan islahatlar 
nəticəsində də iqtisadiyyat bir çox sahəsində inkişafa nail olunmuşdur.  

AÇAR SÖZLƏR: Açar söz 1-xarici ticarət əlaqələri, açar söz 2-iqtisadi səmərəlilik, 

açar söz 3-beynəlxalq bazar 

GIRIŞ 
Tədqiqat işinin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələrinin faydalılı-

ğının yüksəldilməsinə şərait yaradan nəzəri və metodoloji məsələləri müasir şəraitə uyğun şəkildə 
təhlil edib, qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 

Tədqiqat işinin predmetini beynəlxalq ticarətdə baş verən dəyişikliklərin müşahidə edilərək 
Azərbaycan xarici ticarət əlaqələrinə təsirinin müəyyənləşdirilməsi, ümumiyyətlə ölkənin xarici 
ticarət əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin nəzəri və metodoloji məsələlərinin tədqiq 
edilməsi təşkil edir.  

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi beynəlxalq ticarətlə bağlı nəzəriyyələrin qiymətləndirilərək Azər-
baycana uyğunlaşdırılması, Azərbaycan beynəlxalq ticarətinin kompleks şəkildə araşdırılması, 
prioritetlərin müəyyən edilməsi və xarici ticarət sahəsində mövcud problemlərin üzə çıxarılmasın-
dan ibarətdir. 

Tədqiqat nəticəsində işlənilmiş modellər Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin genişləndi-
rilməsi zamanı mövcud preoblemlərin araşdırılması, yaranma səbəblərinin öyrənilməsi və həll 
edilməsində müsbət formada təsir göstərə bilər. 

TƏDQIQAT METODU 
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə müs-

təqil şəkildə siyasət həyata keçirməsi zərurət halını almışdır. Bu gün Azərbaycanın dünya iqtisadiy-
yatına inteqrasiya etməsini vacib qılan bir sıra amillər vardır ki, onları aşağıdakı kimi sadalaya 
bilərik: 

- Coğrafi əlverişlilik, 
- Zəngin təbii xammal və əmək ehtiyatlarına malik olması, 
- Kapital resurslarının məhdudluğu,  
- Texniki potensialın zəif olması və buna tələbatın yüksək olması, 
- Müstəqil siyasi vəziyyət 
Hazırda Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran vacib problemlərdən biri xarici ticarət 

dövriyyəsinin artırılması və iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi ilə bağlıdır. Bu da öz növbəsində 
maddi-texniki bazanın yenilənməsini, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən və istehsal vasitə-
lərindən səmərəli şəkildə istifadə edərək rəqabət qabiliyyətli mal və xidmətlərin istehsal olunması-
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nı və beynəlxalq bazarlara çıxarılmasını tələb edir. Azərbaycanda xarici ticarət əlaqələri üzrə 
həyata keçirilən islahatların əsas prinsipləri olaraq idarəetmə mexanizminin yenidən qurulması, 
ixrac potensialının inkişaf etdirilməsi, investisaya şəklində xarici kapitalın cəlb olunması və elmi-
texniki tərəfdaşlığın müxtəlif formalarından geniş istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. 

Ölkə iqtisadiyyatında xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı üzrə görülməsi zəruri olan tədbirləri 
aşağıdakı kimi ümumiləşdirə bilərik:  

- Milli iqtisadiyyatın strukturunun ixracat yönündə inkişaf etdirilməsi, 
- İdxalı əvəz edəcək istehsal strategiyasının inkişaf etdirilməsi, 
- Daxili bazarı inkişaf etdirmək üçün idxal vergilərinin artırılması, 
- Sürətlənmiş amortizasiya sahəsində ixracatçılara güzəştlərin edilməsi, 
- Nəqliyyat xərclərinə subsidiayalar, 
- Dövlətin özəl sektorlarla sıx əməkdaşlığının təşkil olunması, 
- Özəl sektorların ticarət assosiasiyalarında birləşməsinə şərait yaradılması. 
Aşağıdakı prinsiplərə riayət olunması ölkənin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin səmərəliliyini 

yüksəldə bilər: 
- İxrac yönümlü mal və xidmətlərin istehsalında elmi-texniki tərəqqinin müasir 

nailiyyətlərindən və innovasiya texnologiyalarından istifadə olunması, 
- Təbii-iqtisadi ehtiyatlardan məqsədyönlü və səmərəli şəkildə istifadə olunması, 
- Ölkənin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsi, 
- Nəqliyyat sahəsinin və infrastrukturun yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdırılması. 
Qeyd etmək lazımdır ki, xarici ticarət əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsibu sahə üzrə 

qanunvericiliyin beynəlxalq normalarına riayət olunmasını tələb edir. Bu sahədə dövlətin apardığı 
fiskal siyasətin böyük rolu vardır.  

NƏTICƏ 
Müasir dövrdə dünya təsərrüfat sistemində baş verən hadisələr hər bir ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafını zəruri edir. Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələri 
kompleks şəkildə təhlil edilmiş və onların səciyyəvi xüsusiyyətləri ümumiləşdirilərək aşağıdakı 
təkliflər irəli sürülmüşdür: 

- Ölkənin iqtisadi potensialına uyğun olaraq iqtisadi ixtisaslaşma təmin olunmalıdır. 
- Kənd təsərrüfatı, emaledici və xidmət sahələrinə də diqqət yetirilməlidir. 
- Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən maksimum şəkildə fayda əldə edilməlidir. 
- Müxtəlif iqtisadi vasitələrlə daxili bazar müdafiə olunmalı və tənzimlənməlidir. 
Azərbaycan bu gün dünya iqtisadiyyatına çox sürətli şəkildə inteqrasiya və beynəlxalq 

bazarlar sistemindəki qazandığı mənfəətini getdikcə artırır. Uğurlu iqtisadi siyasətin aparılması 
nəticəsində deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikası yaxın illərdə inkişaf etmiş bazar 
iqtisadiyyatlı ölkələrin inkişaf səviyyəsinə xeyli yaxınlaşacaqdır.  
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Xülasə 
Qloballaşma prosesində cəmiyyətin bütün seqmentlərində İKT- dən istifadənin zəruriliyiyük-

sək şəkildə hiss edilməkdədir. İnsanların internetdən və kommunikasiya texnologiyalarından 
geniş surətdə istifadə etməsi bir sıra sahələrə təsir etdiyi kimi iqtisadiyyat sahəsinə də öz təsirlərini 
göstərmiş, cəmiyyətə bir sıra yeni iqtisadi anlayış və faktları gətirmişdir. Texnoloji inqilab olan 
dördüncü sənaye inqilabı bəzən rəqəmsal inqilab da adlandırılır. Bu rəqəmsal inqilab nəticəsində 
ənənəvi iqtisadiyyatda da dəyişikliklər baş vermiş, informasiya kapitalı meydana gəlmişdir. 
Rəqəmsal iqtisadiyyatda inkişaf prosesi,istehlakçı ilə birbaşa əlaqələrin yaradılması, məhsulun 
kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin sifarişçinin istəklərinəuyğun olması daha effektiv şəkildə 
həyata keçirmək mümükündür. Baş verən bütün bu proseslərin nəticəsində ölkəmizdə də nağdsız 
cəmiyyətin qurulmasına təkan vermişdir. 

ABSTRACT  
In the process of globalization, the need to use ICT is felt in all segments of society.The 

widespread use of the Internet and communication technologies by people has affected a number 
of areas, including the economy, and has brought a number of new economic concepts and facts 
to society.The fourth industrial revolution, the technological revolution, is sometimes called the 
digital revolution.As a result of this digital revolution, changes have taken place in the traditional 
economy, and information capital has emerged.In the digital economy, the development process, 
the establishment of direct relationships with consumers, the quantitative and qualitative 
indicators of the product in accordance with the wishes of the customer can be implemented more 
effectively.As a result of all these processes, it has given impetus to the establishment of a 
cashless society in our country. 

Açar sözlər: innovasiya, İKT, rəqəmsal iqtisadiyyat, rəqəmsal texnologiyalar,elektron 
ticarət. 

Giriş 
Bəşəriyyət Dördüncü Sənaye İnqilabına qədəm qoyur. İstehsalın avtomatlaşdırılması, süni 

intellektdən geniş istifadə, iqtisadiyyatın bütün sahələrindərəqəmsal texnologiyaların tətbiqi və 
rəqəmsal iqtisadiyyatın qurulması ən çox müzakirə olunan məsələlərdəndir.Məhz müasir texnoloji 
infrastruktur rəqəmsallaşmanın və rəqəmsal iqtisadiyyatın əsasını təşkil edir.[5] 

Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da informasiya və kommunikasiya 
texnologiyaları (İKT) sürətlə inkişaf edir.Ölkəmizdə İKT-nin inkişafı istiqamətində görülmüş 
tədbirlər digər sahələrdə də irəliləyişlərə yol açmışdır. İKT-nin inkişafına nümunə olaraq, 
Azərbaycanda ilk telekommunikasiya peyki orbitə çıxarılmış, yüksəksürətli, genişzolaqlı şəbəkə 
xidmətlərindən istifadə səviyyəsi iki dəfədən çox artırılmış və xidmətlərin qiyməti 2009-cu ildən 
2020-ci ilədək 11,7 dəfə azalmışdır.Nəticədə, Azərbaycan İKT üzrə gələcək perspektivə görə, 
Dünya Bankının sıralamasında dünya ölkələri arasında ilk onluqda öz yerini tutmuşdur. 
Azərbaycanda beşinci nəsil texnologiyaları tətbiq etməklə telekommunikasiya, biznes və dövlət 
xidmətlərinin məhsuldarlığının və səmərəliliyinin artırılması üçün təkmilləşdirmə imkanları 
vardır.[1] Nümunə kimi,vergi,gömrük,təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə rəqəmsal sahədə 
innovativ yeniliklərin tətbiqini göstərə bilərik.Hansı ki,bu tətbiqlərin nəticəsi olaraq vergi 
orqanlarının fəaliyyətində tam şəffaflıq bərpa olunub və korrupsiya elementləri ortadan 
götürülmüşdür.[2] İnnovasiya və İKT-nin inkişafını özündə əks etdirən elektron hökumət, 
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elektron xidmətlər və elektron kommersiya – bir sözlə, bütün bunlar rəqəmsal iqtisadiyyatın 
əsasını təşkil edən hissələrdir. 

“Azerbaijan Digital HUB” proqramı rəqəmsal iqtisadiyyat üçün əlverişli platformadır. 
Azərbaycanın Regional Rəqəmsal Mərkəzə çevrilməsi üzrə icra edilən “Azerbaijan Digital HUB” 
proqramının əsasında internet xidmətindən hər il daha çox sayda insanın istifadə etməsi fikri 
dayanır.  

Rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşması 
Dövlətlər rəqəmsallaşma üzrə fərqli inkişaf səviyyəsinə sahibdirlər və bir neçə qrupa 

bölünürlər. Belə ki, ölkələr rəqəmsallaşma üzrə liderlər, əsas qrup, geri qalanlar, yeni başlayanlar 
və rəqəmsallaşmadanuzaq səviyyəsində olan dövlətlər kimi təsnif olunurlar. Misal üçün deyə 
bilərik ki, Cənubi Koreya, Danimarka, Böyük Britaniya, İsveçrə və Çin kimi dövlətlər liderlər 
kateqoriyasına, Almaniya, ABŞ, Yaponiya, Hindistan, Avropa İttifaqı ölkələri əsas qrupa daxildir. 

 Sürətli inkişaf səviyyəsində olan dövlətlərdə olduğu kimi, müasir dövr Azərbaycanın da 
qarşısına iqtisadi inkişafda yeni hədəflərə çatmaq kimi vəzifələr formalaşdırır. Ölkəmiz üçün də 
iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması, innovasiyaların tətbiqi prioritetlər sırasındadır. İqtisadiyyatın 
rəqəmsallaşması dayanıqlı və təhlükəsiz infrastruktur quruculuğu ilə sıx bağlıdır. Çünki dayanıqlı 
və təhlükəsiz infrastruktur olmadan həm iqtisadi münasibətlərdə İKT-dən istifadə, həm də 
rəqəmsal iqtisadiyyata keçid və onun qurulması mümkün ola bilməz.[5]Rəqəmsal 
texnologiyaların inkişafınəticəsində dünya ölkələri rəqəmsallaşma istiqamətində yeni təşəbbüslər 
irəli sürürlər. [4] 

Rəqəmsal iqtisadiyyatda biznes fəaliyyətinin bütün mərhələlərinin elektron mühitə 
inteqrasiya edilməsi şəffaflığa və monitorinqə şərait yaratmaqla bu sahədə vergi nəzarətinin 
güclənməsinə, “kölgə” iqtisadiyyatının qarşısının alınmasına və büdcə daxilolmalarının artmasına 
səbəb olur. 

Azərbaycanda da texnologiyanın və innovasiyanın sürətli inkişafı rəqəmsal iqtisadiyyatın da 
inkişafına təkan vermişdir.Hal-hazırda iqtisadiyyatın əsas sahələri İKT ilə birbaşa əlaqədədir.İKT 
inkişaf etdikcə, digər ictimai-siyasi proseslər də zamanla interaktiv mühitə keçir. E-hökumət, e-
xidmət, e-seçki, e-vergi, e-təhsil, e-səhiyyə və s. kimi yeni idarəetmə strukturları və prosesləri 
vətəndaş-hakimiyyət qarşılıqlı münasibətinin yeni formalarına çevrilir. Elektron xidmətlər 
gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.[11] Qlobal məkana sürətlə inteqrasiya 
olunan Azərbaycanda da elektron xidmətlərin tətbiqi və genişləndirilməsi istiqamətində ardıcıl 
addımlar atılmış və atılmaqdadır.Artıq bu sahədə müvafiq normativ-hüquqi baza da 
formalaşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya 
texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” və “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” ölkəmizdə 
rəqəmsal ödənişlərin inkişaf etdirilməsi üçün əsas dövlət sənədləridir. Hal-hazırda Azərbaycanda 
müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən ümumilikdə 500-ə yaxın xidmət elektron formada həyata 
keçirilir.[3] Fərdi sahibkarların və yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin 
qeydiyyatı, daşınmaz əmlaka dair çıxarışların və arayışların verilməsi, məcburi dövlət sosial 
sığortası üzrə hesabatların və sığortaolunanlar barədə məlumatların təqdim olunması, ünvanlı 
sosial yardım və pensiya təyinatı üçün ərizələrin, telefon çəkilişi və s. e-xidmətlər vasitəsilə həyata 
keçirilir.[3] Xidmətlərin elektronlaşdırılması vaxt itkisinin qarşısını almaqla yanaşı, həm də 
şəffaflığı təmin edir. Azərbaycan iqtisadiyyatında İKT, bilik, texnologiya tutumlu istehsal sahələri 
inkişaf edərək informasiya cəmiyyətinin və rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşmasına zəmin 
yaradır. [6] 

İnkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsinə əsasən demək olar ki, rəqəmsal iqtisadiyyatın 
inkişafındatexnoloji yeniliklərlə yanaşı universitetlər də mühüm rol oynayır. Bu gün 
Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sahəsində uğurlu iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. 
Universitetlərimizdə kadr hazırlığı işi elə qurulmalıdır ki, ölkəmizin iqtisadi tələblərinə müsbət 
yöndə təsir edə bilsin. Məsələn, vergi sistemində işləyən kadrın sadəcə vergi məcəllələrini bilməsi 
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yetərli deyildir. Universitetlərdə nəzəri biliklərlə yanaşı, rəqəmsal texnologiyalar da parallel 
olaraq öyrədilməlidir.[2] 

Azərbaycanda dövlət və özəl sektor tərəfindən icra edilən mühüm proqramlar rəqəmsal 
iqtisadiyyat quruculuğu üçün mühüm baza formalaşdırır. Regionun Enerji və Nəqliyyat Mərkəzi 
statuslarına sahib olan Azərbaycanın artıq yeni dövrdə mövcud resurslardan, qabaqcıl dünya 
təcrübəsindən istifadə etməklə, qısa zamanda rəqəmsal iqtisadiyyat qurmaq və Regionun 
Rəqəmsal Mərkəzinə çevrilmək imkanı vardır.Araşdırmalara əsasən, bunu daqeyd etmək olar ki, 
rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafının ölkənin ÜDM-nin artımına mühüm təsiri vardır. [5] 

1. Elektron ticarətin inkişafı 
Bu gün rəqəmsallaşan dünyanın diqtə etdiyi əsas mövzulardan olan nağdsız ödəniş və 

elektron ticarətdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə nağdsız ödəmələr ümumi ticarət dövriyyəsinin əsas 
hissəsinitutur. Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti maaş və pensiyaları plastik kartlarla alsalar da, 
nağd şəkildə xərcləmək vərdişindən imtina etmirlər.Azərbaycanda2019-cu ilin sonlarına olan 
məlumata görə,istifadədə olan cəmi bank kartlarının sayı 5 milyon 650 min ədəd təşkil edir ki, 
onların da 2 milyon 630 min ədədi sosial, 1 milyon 800 min ədədi əmək haqqı, 745 min ədədi isə 
digər kartlardır. İnsanlarımızın böyük əksəriyyəti əmək haqqı və təqaüd kartlarından yalnız nağd 
pulun çıxarılması üçün istifadəedirlər. Son dövrdə inkişaf edərək sürətlə yayılan sahələrdən biri də 
elektron ticarətdir. Azərbaycanda da elektron ticarətin inkişafı üçün bir sıra tədbirlər həyata 
keçirilir. Azərbaycan Respublikası Prezdentinin 2016-cı il 21 sentyabr tarixli 2349 nömrəli 
sərəncamına əsasən yaradılan www.azexport.azportalı sahibkarların məhsullarını xarici və daxili 
bazara çıxarılmasını asanlaşdırmışdır. Portal üzərindən edilən kart ödənişlərinin qəbulu təhlükəsiz 
rejimdə həyata keçirilir. Bu qəbildən olan tədbirlərölkəmizin qeyri-neft ixracını artırır və rəqəmsal 
ekosistemi formalaşdırır. Statistikaya əsasən demək olar ki, 2019-cu ildə Azərbaycanda elektron 
ticarətin həcmi 2 milyard manatdan çoxdur. 

 

Diaqram 1. İnternet istifadəçilərinin xüsusi çəkisi və pərakəndə satışlarda elektron ticarətin payı 

 

Elektron ticarətin əsasını internet vasitəsilə onlayn və ya offlayn icra edilən əməliyyatlar 
təşkil edir. Termin məhz keçən əsrin sonlarında İBM şirkəti tərəfindən yaradılmış, 1980-ci ildən 
etibarən “Ford”, “Peugeot”, “General Motors” və “Nissan” kimi irimiqyaslı avtomobil 
istehsalçıları internet-mağazalardan istifadə etməyə başlayınca geniş vüsət almışdır. 2000-ci ildən 
başlayaraq isə əsasən Amerika və Avropa şirkətləri öz məhsul və xidmətlərini internet vasitəsilə 
təqdim etməyə başladılar. 2019-cu ildə qlobal miqyasda 40 faiz olan e-ticarət, son üç ildə 80 faizə 
yüksəlmişdir. E-ticarət həcminə görə, ilk beşlikdəki ölkələr ABŞ, Çin, İngiltərə, Yaponiya və 
Almaniyadır [8]. 

Azərbaycanda da 2016-cı ildən”Elektron ticarət haqqında” qanun qəbul edilmişdir. Qanun 
elektron ticarət qaydalarından tutmuş, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi, elektron ticarətin 
iştirakçısı olan satıcı və alıcıya dair tələbləri müəyyən edən normalaradək özündə ehtiva edir. 
Vergi məcəlləsinə görə internet saytlarından ediləcək onlayn alış-verişlər üçün 18%-lik ƏDV 
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tətbiq etdi. Qanun elektron ticarət qaydalarından tutmuş, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi, 
elektron ticarətin iştirakçısı olan satıcı və alıcıya dair tələbləri müəyyən edən normalaradək 
özündə ehtiva edir.Vergi Məcəlləsinə də rəqəmsal iqtisadiyyat çərçivəsində aparılan 
əməliyyatların vergiyə cəlb edilməsinin işlək mexanizmini müəyyən edən müddəalar əlavə 
edildi.Qeyri-rezidentlər tərəfindən Azərbaycan rezidentlərinə elektron ticarət qaydasında 
göstərilən xidmətlərdən, ödəməni həyata keçirən bank tərəfindən ƏDV hesablanır və alıcının 
vəsaiti hesabına tutulmaqla dövlət büdcəsinə ödənilir. İnternet şəbəkəsi vasitəsilə elektron 
kitabların, audio-vizual materialların, qrafik təsvirlərin, virtual oyunların, proqram təminatlarının 
yüklənməsi də qeyri-rezidentin göstərdiyi iş və xidmət hesab edilməklə ƏDV-yə cəlb edilir. 
Elektron ticarətin ölkəmizdə geniş vüsət alması üçün müəyyən vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi 
vacibdir. E-ticarəti ƏDV-dən azad etməklə istehlakçılar üçün daha sərfəli hala gətirmək olar. 
Bundan əlavə, ölkəmizdə bir çox onlayn market saytları özlərinin fiziki ünvanlarını göstərmirlər, 
bu isə alıcıların internet mağazalara inamını azaldır. Digər bir səbəb kimi, e-ticarət saytlarında və 
hətta böyük şirkətlərin saytlarında belə axtarış motoru optimallaşdırması aşağı səviyyədədir, 
onlayn marketlərin bloqunun mövcud olmadığını da qeyd etmək yerinə düşərdi. 

Azərbaycanda e-ticarətin inkişafı prioritet olaraq müəyyən edilmişdir. Prioritet istiqamətlər 
əsasən elektron ticarətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və pərakəndə satışlarda elektron 
ticarətin payının artırılması vacibdir. 

3.Rəqəmsal ödəniş texnologiyaları 
Ölkədə nağdsız cəmiyyətin qurulması istiqamətində icrası nəzərdə tutulan tədbirlər “Azər-

baycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair 
Strateji Yol Xəritəsi”, “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji 
Yol Xəritəsi” və “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin geniş-
ləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” və digər dövlət proqram və sənədlərində nəzərdə tutulmuş-
dur.[10]Nağdsız cəmiyyətin qurulması istiqamətində görülmüş tədbirlərə, örnək olaraq,vergi 
sisteminin optimallaşdırılması, maliyyə savadlılığının artırılması,özəl sektorda çalışan işçilərin 
əmək haqqından tutulan gəlir vergisi üzrə vergi yükünün azaldılması, qeyri-dövlət sektoruna aid 
edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən verginin 7 il 
müddətinə güzəştli şərtlərlə tutulması üçün müvafiq qanuna dəyişiklikləri,“Ödəniş xidmətləri və 
ödəniş sistemləri haqqında” Qanun layihələrinin hazırlanmasını qeyd edə bilərik. Rəsmi məlumat-
lara əsasən bu gün ölkədə hər 10 min nəfərə təqribən 7 min 200 ödəniş kartı, 2,5 bankomat, 65 
POS-terminal düşür, pensiyalar, təqaüdlər, sosial müavinətlər, büdcə təşkilatlarında və özəl 
sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə əməkhaqları kart vasitəsilə verilir. Bunu da qeyd edək 
ki, debet və kredit kartları vasitəsilə aparılan ölkədaxili əməliyyatlarda nağdsız dövriyyənin xüsusi 
çəkisi 2019-cu ilin göstəricilərinə əsasən 2016-cı illə müqayisədə əməliyyatların sayı parametrləri 
üzrə 1,7 dəfə (26%-dən 44%-dək), əməliyyatların həcmi göstəriciləri üzrə isə 2 dəfə ( 9,2%-dən 
19,9%-dək) artmışdır.[7]Bütün bu tədbirlərin nəticəsi olaraq iqtisadi dövriyyənin şəffaflaşmasını, 
"kölgə” iqtisadiyyatının məhdudlaşdırılmasını,vergi bazasının genişlənməsini, əhalinin və müəssi-
sələrin maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının artmasını qeyd edə bilərik. Rəqəmsal ödənişlərin 
geniş tətbiqi ölkədə “kölgə” iqtisadiyyatının həcmini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaqla, vergi da-
xilolmalarının artmasına zəmin yaradır. Müvafiq dəyişikliklərin edilməsi hesabına rəqəmsallaşma 
maliyyə-bank sektorunda effektivliyin artırılmasına səbəb olacaqdır. Bu da 2020-ci ildə real ÜDM-
ə, 120 milyon manat birbaşa və 15 milyon manat dolayı olmaqla, 135 milyon manat həcmində 
töhfə verəcəkdir. [7] 

Nəticə 
Elektron ticarətin ölkəmizdə geniş vüsət alması üçün müəyyən vergi güzəştlərinin tətbiq 

edilməsi vacibdir. E-ticarəti ƏDV-dən azad etməklə istehlakçılar üçün daha sərfəli hala gətirmək 
olar. Bundan əlavə, ölkəmizdə bir çox onlayn market saytları özlərinin fiziki ünvanlarını 
göstərmirlər, bu isə alıcıların internet mağazalara inamını azaldır. Amazon, E-bay, Aliexpress 
kimi dünyanın nəhəng elektron ticarət platformalarının Azərbaycana çatdırılma xidməti yoxdur. 
Ümumiyyətlə, vətəndaşların plastik kartla ödəniş etməkdə maraqlı olmaları üçün il ərzində həyata 
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keçirdikləri ödənişlərin 5-7 faizinin bonus şəklində vətəndaşın hesabına yüklənməsini tövsiyə 
edərdim. Nağdsız ödənişlərin payının artırılması bizə “kölgə iqtisadiyyatından” müəyyən qədər 
qurtulmağa imkan verə bilər. Kağız pulların az istifadəsi ölkədə cinayətkarlığın sayının 
azalmasında da mühüm rol oynayır”. 

2019-cu ildə dünyada pərakəndə ticarətin ümümi dövriyyəsi 27 trilyon ABŞ dollar təşkil edib 
ki, bunun da 4 trilyon dolları və yaxud 14%-i elektron ticarətin payına düşmüşdür. Bu, 2018-ci ilə 
nisbətən 2,5 faiz bəndi çoxdur. 2020-cu ildə bu isə elektron ticarət dövriyyəsinin 5 trilyon dollar 
və yaxud pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 20%-i qədər olacağı gözlənilir”. Növbəti 5 ildə isə 
elektron ticarət dövriyyəsinin 6,5 trilyon dollara çatacağı və pərakəndə ticarət dövriyyəsində 22%-
dən çox paya malik olacağı proqnozlaşdırılır.2019-cu ilin sonunda dünya əhalisinin ¼-i rəqəmsal 
alıcı olmuşdur. Bu isə təxminən 2 milyard insan deməkdir. Hesablamalar göstərir ki, 2040-cı ilə 
qədər dünya əhalisinin 95%-i ticarətini rəqəmsal ödənişlər vasitəsilə həyata keçirəcəkdir.2020-ci 
ilin əvvəllərindən bütün dünya üçün qlobal təhlükə sayilan koronavirus pandemiya miqyası 
aldıqdan sonra dünyadaelektron ticarət platformalarının aktivliyi 50 faizdən çox artıb və artmaqda 
davam edir.Dolayısı ilə il sonuna qədər elektron ticarət həcmi sürətlə artacaqdır. 
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Məlumat Zərfinin Təhlili metodu 
Məlumat Zərfinin Təhlili Metodu(MZT), İstehsal etdikləri mal və xidmət etibarı ilə bir birinə 

oxşar iqtisadi qərarlar verən təşkilatlar,şirkətlər və bənzər idarələrin toplam effektivliyini(səmərə-
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liliyini) ölçən parametirsiz effektivlik metodudur(1, səh.250).Metodun vacib xüsusiyyətlərindən 
biri odur ki, birdən çox daxil olmaların(input) olduğu və birdən çox xaric olmaların(output) oldu-
ğu istehsal şəraitində, parametrik metodlarda olduğu kimi əvvəlcədənmüəyyən edilmiş analitik 
istehsal funksiyası olmadan ölçü edilə bilər(3, səh. 430).Məlumat Zərfinin Təhlili metodundan 
istifadə edərək, hər qərar bölməsində effektiv olmayan hissələrin miqdarı və mənbələri müəyyən 
edilə bilər(2, səh.75). Bu şəkildə idarəçilər, effektiv olmayan bölmələrin giriş(input) miqdarında 
nə qədər azalış və / və ya çıxış(output) miqdarında isə nə qədər artım edəcəklərinə dair nəticə əldə 
edirlər(4, səh. 303). Analizdə istifadə etdiyimiz model Məlumat Zərfinin Təhlili(DEA) 
metodunun CCR(Charnes, Cooper, Rhodes ) modelidir. Bu model Charnes Cooper və Rhodes 
tərəfindən 1978-ci ildə inkişaf etdirilən ilk əsas Məlumat Zərfinin Təhlili modelidir(5, səh.97). 
CCR modeli ölçüsünə görə sabit qazan versiyası ilə qərar bölmələrinin toplam effektivliyini ölçür 
və effektiv olmayan bölmələr üçün çatacağı hədəfləri müəyyən edir(6, səh. 219). 

Qərar vermə bölmələrinin təyin ediməsi və Daxil olanlar(inputs) ilə Xaric(outputs) 

olanların qərar verilməsi 
Biz edəcəyimiz analizdə 2019-cu ilin 1-ci yarım ili üzrə aktivlərinə görə Azərbaycanın ən 

böyük 5 bankının məlumatlarını istifadə etmişik. Analizdə istifadə edəcəyimiz beş bankın 
məlumatları öz rüblük hesabatlarında ictimaiyyətə elan olunub. Hansı elementlərin daxil(inputs) 
olduğuna hansı elementlərin xaric(outputs) olacağına bu mövzu ilə birbaşa vəya bilavasitə əlaqəli 
mövzularda yazılan məqalələri və elmi işləri araşdıraraq qərar verdik Bu tezisdə bankları 
aktivlərinin cəmini, kapitallarının cəmini və faiz xərclərini giriş(inputs) miqdarı olaraq, faiz 
gəlirlərini və xalis mənfəətini isə bunun nəticəsi olaraq çıxış(outputs) kimi qəbul etdik. 

Analiz və Nəticəsi 
Aşağıdakı cədvəldə analiz üçün istifadə edilən qərar vermə bölmələrinin məlumatları göstə-

rilmişdir və bu məlumatlara əsasən aktivlər, kapital və faiz xərcləri daxil olanlar(inputs) faiz 
gəlirləri və xalis mənfəət xaric(outputs) olanlardır. Cədvəli təhlil etdiyimizdə aktivinə görə ən 
böyük bank Beynəlxalq bank ən kiçik bank isə bank respublika bizə aydın olur. Digər tərəfdən ən 
çox aktivi olan banklardan biri Paşa bank olmasına baxmayaraq dövr üzrə mənfəəti Beynəlxalq 
bankın mənfəətindən təxmini 9 dəfə daha azdır.bankların faiz xərcləri ilə faiz gəlirlərini müqayisə 
etdiyimizdə görürük ki, ənaz faiz xərci olan Xalq bankın fazi gəliri Bank Respublikanın faiz 
gəlirindən iki dəfəyə yaxın daha çoxdur. Ümumi olaraq cədvəli ələ aldığımızda Beynəlxalq 
bankın aktivlər, kapital, faiz gəlirləri və mənfəət üzrə ən yüksək dəyərə sahib olmasına Bank 
Respublika ən aşağı dəyərlərə sahibdir. 

 

Cədvəl:1 

Banklar/ min AZN Cəmi Aktivlər Cəmi Kapital 

Faiz 

Xərcləri 

Faiz 

Gəlirləri 

Xalis 

Mənfəət 

Paşa Bank 5,043,308 519,962 27,341 131,520 35,696 

Kapital Bank 3,663,216 363,892 31,999 189,925 73,192 

Beynəlxalq Bank 8,487,726 1,469,933 48,306 219,740 300,340 

Bank Respublika 1,215,808 70,146 13,870 31,546 12,832 

Xalq Bank 2,135,272 399,241 9,368 54,369 15,664 

 

Cədvəl:2 

Sıra 
Nömrəsi 

Qərar Vermə 
Bölmələri Effektivlik 

            

λ-ların 
toplamı 

Ölçüsünə 
görə 

optimal 
λ-lar 

      

      

1 Paşa Bank 0.81046 0.692 artan 0.692 Kapital Bank     

2 Kapital Bank 1.00000 1.000 sabit 1.000 Kapital Bank     

3 
Beynəlxalq 
Bank 1.00000 1.000 sabit 1.000 

Beynəlxalq 
Bank     

4 
Bank 
Respublika 0.90846 0.166 artan 0.162 Kapital Bank 0.003 

Beynəlxalq 
Bank 

5 Xalq Bank 0.97782 0.286 artan 0.286 Kapital Bank     
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Yuxardakı cədvəl analizimizin nəticəsi olaraq göstərilib. Cədvəli təhlil etdiyimizdə iki bankın 
Kapital və Beynəlxalq Bankın efffektivlik nəticəsinin1 olduğunu yəni bu iki bankın effektiv 
olduğu bizə aydın olur. Paşa bank, Xalq bank və Bank respublikanın isə effektivlik dərəcəsinin1-
dən kiçik olduğu, nəticə etibarı ilə effektiv olmadığı cədvəldə göstərilmişdir. Digər tərəfdən 
effektiv olan bankların ölçüsünə görə sabit digər bankların isə ölçüsünə görə artan olduğu 
müəyyən olur. Bu nəticədən də bizə aydın olur ki, banklar ölçüsünə görə sabit olduğu zaman 
daxil(inputs) olanlar1 vahid artığızı zaman xaric(outputs) olanlarda 1 vahid artışa səbəb olur, 
ölçüsünə görə artan banklar da isə daxil(inputs) olanlar 1vahid artdığı zaman xaric(outputs) 
olanlar 1 dən daha çox artır deməkdir. Eyni zamanda yuxarıdakı cədvəldə effektiv olmayan 
banklar üçün optimal lambdalar (λ) verilmişdir, burdan da bizə aydın olur ki,Pasha bank üçün 
hədəf dəyərləri tapmaq üçün kapital bankın dəyərlərinin optimal lamda (0.692) ilə hasilini tapmaq 
lazımdır. Bank respublikanın hədəf dəyərlərini tapmaq üçün 0.162 ilə Kapital bankın və 0.003 ilə 
Beynəlxalq bakın dəyərlərinin hasilini toplamaq lazımdır, Xalq bankın hədəf dəyərlərini tapmaq 
üçün isə 0.286 ilə Kapital bankın dəyərlərinin hasilini tapmaq lazımdır. Effektiv olmayan hər üç 
bank üçündə hədəf dəyərlər aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 

 
Cədvəl 3 

 

Sıra 

Nömrəsi 

Qərar Vermə 

Bölmələri 

Effektiv Hədəf 

Nöqtələr     

Effektiv 

Hədəf 

Nöqtələr   

Cəmi Aktivlər Cəmi Kapital Faiz Xərcləri 

Faiz 

Gəlirləri Xalis Mənfəət 

1 Paşa Bank 2536718 251989 22159 131520 50684 

2 Kapital Bank 3663216 363892 31999 189925 73192 

3 Beynəlxalq Bank 8487726 1469933 48306 219740 300340 

4 Bank Respublika 621751 63725 5350 31546 12832 

5 Xalq Bank 1048653 104170 9160 54369 20952 

 

Yuxarıda verilən cədvəldə effektiv olmayan banklar üçün hədəflər müəyyən edilmişdir. İlk 
öncə aktivlərinə görə ən böyük banklardan biri olan Paşa bankın aktivlərini və kapitalını təxmini 
olaraq iki dəfə, faiz xərclərini 27 azn milyondan 22 azn milyona endirməli, bunun nəticəsi olaraq 
faiz gəlirləri sabit qalır xalis mənfəət isə 35 azn milyondan 50 azn milyona yüksəlməldir. 
Aktivlərinə görə ən kiçik bankı, effektiv olmayan Bank Respublikanı ələ aldığımızda görürük ki, 
aktivləri və faiz xərclərini təxmini 2 dəfə, kapitalını təxmini 7 azn milyon endirməlidir ki, bunun 
nəticəsi olaraq faiz gəlirləri və xalis mənfəəti sabit qalacaq. Son olaraq effektiv olmayan digər bir 
bank isə faiz xərclərinə görə ən kiçik olan Xalq bankdır. Analiz nəticəsinə görə, Xalqbank 
aktivlərini təxmini 2 dəfə, kapitalını 4 dəfə endirməli, bunun nəticəsi olaraq faiz gəlirləri eyni 
dəyərdə saxlamalı və xalis mənfəətini təxmini 5 milyon azn yüksəldəcəkdir. 

Резюме 
В этом тезисе впервые обсуждается метод анализа охвата данных. Анализ проводился 

с использованием метода DataEnvelopeAnalysis на основе данных пяти крупнейших банков 
по активам Азербайджана за первое полугодие 2019 года. В этом анализе мы использовали 
модель CCR (CharnesCooperRhodes) метода анализа конвертов данных с приложением 
DEA Solver. В результате анализа 2 из 5 банков оказались эффективными, а остальные 3 - 
неэффективными, а также были определены целевые точки для неэффективных банков. 

Summary 
In this paper, we first discussed the Data Envelopment Analysis method. The analysis was 

carried out using the Data Envelope Analysis method for the first half of 2019 based on the data 
of the five largest banks for total assets in the Azerbaijan. In this analysis, we used the CCR 
(Charnes Cooper Rhodes) model of the Data Envelope Analysis method with the DEA Solver 
application. As a result of the analysis, 2 banks were efficiency 3 banks were found to be 
inefficiency and target points were identified for inefficiency banks. 
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SUMMARY 
Nowadays foodborne illnesses are a burden on public health and contribute significantly to 

the cost of health care. A small percentage of these illnesses are the result of identified foodborne 
outbreaks, which happen when two or more cases of similar illnesses result from eating the same 
food.These illnesses are a burden on public health and contribute significantly to the cost of health 
care. They also present a major challenge to certain groups of people. Although anyone can get a 
foodborne illness, some people are at greater risk.Investigations of foodborne outbreaks, along 
with analyses of data on the germs that make us sick and behaviors that contribute to food 
contamination, help us identify where we can make improvements in the country’s food safety 
system. This system spans from growing the food on the farm through processing, packing, 
distribution, transportation, and storage, to preparing it to be eaten. 

KEY WORDS: INDUSTRY CLUSTERS, AGRO-PARKS, FOOD, FOOD SECURITY 
Food Safety refers to handling, preparing and storing food in a way to best reduce the risk of 

individuals becoming sick from foodborne illnesses. Food safety is a scientific discipline 
describing handle, preparation, and storage of food in ways that prevent food-borne illness. The 
occurrence of two or more cases of a similar illnesses resulting from the ingestion of a common 
food is known as a food-borne disease outbreak. This includes a number of routines that should be 
followed to avoid potential health hazards. In this way food safety often overlaps with food 
defense to prevent harm to consumers. Food safety is important as it helps to protect consumer 
from the risk of food borne illnesses. It also helps to prevent consumers from risks of health –
related conditions such as allergy and even death. The tracks within this line of thought are safety 
between industry and the market and then between the market and the consumer. In considering 
industry to market practices, food safety considerations include the origins of food including the 
practices relating to food labeling, food hygiene, food additives and pesticide residues, as well as 
policies on biotechnology and food and guidelines for the management of governmental import 
and export inspection and certification systems for foods. In considering market to consumer 
practices, the usual thought is that food ought to be safe in the market and the concern is safe 
delivery and preparation of the food for the consumer. 
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The principles of food safety aim to prevent food from becoming contaminated and causing 
food poisoning. This is achieved through a variety of different avenues, some of which are: 

 Properly cleaning and sanitising all surfaces, equipment and utensils 
 Maintaining a high level of personal hygiene, especially hand-washing 
 Storing, chilling and heating food correctly with regards to temperature, environment and 

equipment 
 Implementing effective pest control 
 Comprehending food allergies, food poisoning and food intolerance 
So, how to increase food safety in a country? There are so many ways to do but it depends on 

governments much more. We will explain 2 main ways that all governments have to do: 

Industry Clusters 

Agro-Parks 
For more than two decades, policymakers and economic development professionals have 

stressed the importance of encouraging and supporting industry clusters to promote job creation 
and economic growth. 

Industry clusters are groups of businesses in interconnected fields that thrive on their 
associations with one another. Usually geographically concentrated, they are believed to increase 
productivity and competition, both nationally and globally. An approach for creating entirely new 
clusters in a region is a strategy to improve overall business environment conditions, by upgrading 
skills, access to finance and infrastructure, by streamlining government rules and regulations, by 
supporting local demand, and by being open to foreign investment and competition. 

While clusters of industries that are present in a region do not necessarily need public sector 
strategies in order to exist—the industries cluster regardless—the right policies and strategies can 
help the businesses within a cluster become more successful and competitive. A cluster-based 
strategy is not, in other words, necessarily organized around attracting large entities from 
elsewhere. 

What Makes a Cluster? Simply put, industry clusters are regional concentrations of related 
industries. Clusters consist of companies, suppliers and service providers, as well as government 
agencies and other institutions that provide education, information, research and technical support 
to a regional economy. One might say that clusters are a network of economic relationships that 
create a competitive advantage for the related firms in a particular region. This advantage then 
becomes an enticement for similar industries and suppliers to those industries to develop or 
relocate to a region. 

Developing industry clusters has become a key goal for regional economic development as 
clusters have been shown to strengthen competitiveness by increasing productivity, stimulating 
innovative new partnerships, even among competitors, and presenting opportunities for 
entrepreneurial activity. Michael Porter and others have identified which industries tend to cluster 
together. This serves as the analytical foundation for cluster-based economic development 
strategies that may target certain types of industries to locate in a region to strengthen a cluster, or 
they may target regional resources to help bolster a developing cluster. A cluster-based 
development strategy may not be easy or quick to implement, but the supporting argument is that 
it beats a piecemeal or scattershot approach to generating jobs. Instead of looking at specific 
industries or types of companies, cluster analysis detects the potential spillovers of technology, 
skills and information that cut across industries, workers and resources. 

Many small food businesses are owned by one person or by a small group of people, mostly 
owner-managed and independent of ownership by larger groups of companies. They serve local 
customers and have a limited share of the available market. They are customer-focused, whether 
they are conscious of this or not. Indeed, many small food businesses have direct contact with 
consumers in a way that larger businesses cannot achieve. The government aims for indigenous 
small food businesses to thrive, but it must at the same time protect public health. Because of their 
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size, lack of technical expertise, economic resources, or the nature of their work, owners 
encounter difficulties in implementing food safety in their food businesses.  

Increasing urban populations have been accompanied by proliferation in street food vending 
in clusters around places of work, schools, hospitals, railway stations and bus terminals. Street 
foods have significant nutritional implications for consumers, particularly for middle- and low-
income sectors of the population who depend heavily on street food. It has significant nutritional 
implications at the work place as well as other important locations; and its variety and form 
depend upon local eating habits, the socio-economic environment and trends in style of living. It 
is recognized that the issue of street foods is quite complex in terms of its political, economic and 
health implications. They are inexpensive when compared to food from the formal sector (such as 
restaurants, hotel, etc) and in fact are often less expensive when compared to home-cooked food. 
They also fill the need of providing food at places where people work or otherwise congregate.  

There are positive socio-economic and cultural factors in favour of street foods but 
significant negative factors also prevail including generation of traffic congestion, encroachment 
on and blocking of pavements, accumulation of filth and garbage and the illicit use of water and 
electricity. Important aspects of street foods that deserve particular attention are related to their 
potential for creating serious food poisoning outbreaks due to microbiological contamination, 
improper use of additives (in particular the use of unapproved colourings) and the presence of 
other adulterants and environmental contaminants. Improper food handling practices could be a 
serious cause of contamination. There are also problems with potable water supply, the quality of 
raw materials used (for example rotten vegetables or spoiled meat) and unsuitable environments 
for street food operations (such as proximity to sewers and garbage dumps). Inadequate facilities 
for garbage disposal pose further hazards. Street food vending becomes a problem in terms of 
degradation of the environment, deterioration of law and order, and jeopardy to the health of the 
consumer from food sold under unregulated conditions. 

In addition, to ensure food safety in a country we have to have Agro-Parks. Agro-industrial 
park is a multi-specialty center, aimed at developing the agro-industrial activity, which has the 
material and technical base, the necessary infrastructure, special equipment, facilities and legal 
conditions. Their size is about 10-160 ha (urban / semi-urban land). The function of the park is the 
development of small and medium-sized enterprises engaged in agricultural activity in the 
territory of the region. Agronomy park is designed for companies engaged in the production, 
processing and marketing of agricultural products and the provision of essential services in the 
industry. 

Developing an agro-eco-industrial estate begins by using the basic strategies of eco-industrial 
parks regarding site selection and development, building standards, infrastructure, and 
management. The opportunity for profitable by-product flows between tenants is particularly high 
with the biomass, energy, and water intensive companies in food processing. The recruitment for 
an agro-park focuses on the cluster of companies that support sustainable farming, helping 
farmers and agribusiness realize several basic objectives:  

 
 Preserve and restore traditional farming practices that are ecologically sound. 
 Support the transition from petrochemical-based industrialized farming to an ecologically-

based model. 
 Preserve and restore rural lands and water systems, avoiding further degradation. 
 Preserve and renew the economies and societies of rural communities. 
Achieving these objectives of sustainable agriculture calls for a very different support system 

than the present agribusiness suppliers of petrochemically-derived fertilizers and pesticides, heavy 
farm equipment, and international commodity marketing. 

The support system for sustainable farming includes several basic types of firms and agencies 
which may be recruited as tenants of an agro-eco-industrial estate: 
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 Suppliers of equipment, energy, materials, and services to farmers; 
 Food processing and distribution firms; 
 Firms utilizing by-products from any part of the system.  
 Intensive food production located in or near an agro-estate, particularly as landscaping, 

greenhouses and aquaculture ponds. 
The park is created to stimulate the development of the agricultural sector, for the possibility 

of establishing new manufacture of agronomic production, processing and sales of raw food 
materials. In addition, an agro-technical park is a great opportunity for investors in the industry to 
implement projects on our site, using the logistic infrastructure, services and agro-industrial 
projects. The introduction of modern technologies in agro-parks will create favorable conditions 
for the production of competitive agricultural and food products. All this will contribute to the 
development of the regions as a whole. Moreover, the creation of agro-parks will provide facilities 
to meet the demand for raw materials in such sectors as horticulture, poultry and livestock. Import 
of food products will be reduced, while export opportunities for agricultural products will be 
expanded.  

The most important problem to be solved with the help of this project is the creation of a 
suitable infrastructure to attract investors; the state support, arrangement of logistics, promoting 
the production, introduction of new technologies in the agricultural activities and the creation of a 
competitive environment. 

The most important tasks for the Agro-Industrial Park is an increase in the share of 
agriculture in total GDP, provision of food security and improve in the life of the region by 
creating additional jobs and stimulating the development of small and medium-size businesses. 

Agronomy park gives opportunities for leasing or ownership of agricultural land, provides 
water supply, electric power supply, logistics, consulting, telecommunications, necessary 
infrastructure and other services. Creation, development and management of the park is the 
function of the authorized legal entity.Agro-parks are also important for the creation of national 
brands, development of innovative skills of small and medium-sized farmers, formation of a 
single integrated system in the field of agriculture, as well as the training of personnel in the 
agrarian sector, according to the head of administration. 

The agro-parks will allow to switch from individual entrepreneurship to large-scale 
agricultural production and ensure stable and reliable access to foreign markets. 

As soon as agro-parks are fully put into operation, products worth hundreds of millions of 
manats will be produced. These products will be export-oriented and thus, will stimulate the 
growth of gross domestic product (GDP). Agricultural Parks contains the following practices: 

 Organic agriculture 
 Renewable energy sources 
 Food safety in enterprises 
 Protection, diagnostics and treatment technologies 
 Encourages and supports 
 Low cost covered vegetables 
 Business 
 Herbal production technologies 
 Storage and packaging technologies 
 Biotechnology 
 Food business technologies 
 Use of certified product 
 Technological greenhouse 
 Irrigation technologies 
 Sustainable agriculture 
 Agricultural insurance training 
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 Silage 
 Animal feeding 
 Animal health and hygiene 
 Protective medicine 
 Animal insurance 
 Traceability 
 Marketing training for farmers 
 
Main purpose of the establishment of such parks in the country, which is keen to diversify its 

economy on the basis of further development of the non-oil sector, are the creation of favorable 
conditions for further development of the agricultural sector, provision of support to 
entrepreneurs, and increasing employment opportunities of population in the sphere. 

Furthermore, also in Azerbaijan there are a lot of Agro-Parks built in recent years.The 
National Fund for Entrepreneurship Support (NFES) has allocated 98.6 million manats ($58 
million) for the establishment of the agro-parks so far, Samir Valiyev, Head of Administration of 
the Ministry of Economy told Azernews. 

Valiyev added that currently, creation of 42 agro-parks in 28 regions of the country is 
underway. 

“Work on the first stage in Khachmaz, Shamkir and Jalilabad regions has already been 
completed,” he said. “Currently, construction and installation work is underway in 16 agro-parks, 
and in 23 agro-parks preparatory work is being implemented. The geographic location of the 
agro-parks covers all the economic regions of the country.” 

With regard to the role of agro-parks in promoting the country’s economy the Ministry said 
that they are of particular importance for ensuring food security, developing entrepreneurship in 
the agrarian sector, increasing the competitiveness of agricultural products, expanding the export 
potential and increasing employment.  

Besides the agro-parks, industrial zones are being created in the country's Neftchala, 
Hajigabul, Masalli and Sabirabad regions. 

In addition to industrial zones, five industrial parks have been established in the country: the 
Sumgait Chemical Industrial Park, Balakhani, Garadagh, Mingachevir and Pirallahi Industrial 
Parks. 
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XÜLASƏ 
Ölkəmizdə son dövrlərdə aparılan ciddi islahatlardan biri də nağd pul dövriyyəsinin azaldıl-

ması istiqamətində rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına yönəlik atılan iqtisadi və siyasi addımlardır. 
Bir çox ölkələrin iqtisadiyyatının əsaslı hissəsini nağdsız hesablaşmalar təşkil edir. Bu ölkələr 
arasında İsveç, Kanada kimi ölkələr üst sıralarda yer alır. Son illərdə ölkəmizdə də qəbul edilmiş 
dövlət proqramı və fərmanlar nağdsız iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinə təkan vermişdir. Bu gün 
nağdsız hesablaşmalar dünya ölkələrinin inkişafına təsir göstərən mühüm amillərdən birinə 
çevrilmişdir. Bir çox ölkələrdə nağd ödənişlərin məhdudlaşdırılmasına dair ciddi qanunlar qəbul 
edilib. Almaniya, İtaliya, İspaniya, Çexiya, Slovakiya, Belçika, İsveçrə və digər inkişaf etmiş Av-
ropa dövlətlərinin qanunvericiliyində nağd ödənişlərin məhdudlaşdırılmasına və qanunla müəy-
yən edilmiş tələblərin pozulmasına görə inzibati və cərimə tədbirləri nəzərdə tutulub. Bu baxım-
dan, Azərbaycanda da nağd əməliyyatların məhdudlaşdırılma tətbiqinin işlənməsi inkişaf etmiş 
ölkələrin praktikasına tamamilə uyğundur və ölkəmizdə “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qa-
nunun qəbul edilməsi də bundan qaynaqlanır. Ölkəmizdə nağdsız cəmiyyətin formalaşası istiqa-
mətində nəzərdə tutulan bəzi məsələlər isə öz həllini hələ dətapa bilməmişdir. Bu məsələlərin va-
ciblərindən olan xidmət və satış sektorunda onlayn ödəniş aparatlarından istifadənin bütünləşdiril-
məməsi və bütün rayon, kəndlərə ödəniş terminallarının quraşdırılmaması bu sahənin inkişafını 
ləngidir. Nağdsız cəmiyyətin formalaşması, təkmilləşdirililməsi və inkişaf etdirilməsi üçün istər 
Mərkəzi Bank, istərsə də kommersiya bankları ciddi işlər həyata keçirmək üçün çalışırlar. 

AÇAR SÖZLƏR: ÖDƏNIŞ SISTEMLƏRI, NAĞDSIZ ƏMƏLIYYATLAR 

 

GIRIŞ 
Nağdsız cəmiyyət və ya nağdsız iqtisadiyyat anlayışı gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz 

kağız və dəmir pullar olmadan iqtisadi hesablaşmaların bank və kredit kartları vasitəsilə həyata 
keçirilməsini özündə təcəssüm etdirir. Bunu AliExpress-dən sifariş etdiyimiz malı alarkən 
etdiyimiz bank kartı ilə ödəmə qaydası və ya kommunal, vergi, cərimələr və s. kimi ödənişlər, 
Hesab.az, portmanat.az kimi portallardan istifadə edərək etdiyimiz ödəmə əməliyyatları başa 
düşülür. Ölkəmizdə nağdsız cəmiyyətin inkişafı, bu sahənin təkmilləşdirilməsi üçün dövlət 
tərəfindən alınan qərarlar və dövlətin bu işə ciddi nəzarəti nağdsız cəmiyyətin formalaşmasında 
əsaslı rol oynamışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli 508 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal 
ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın strateji məqsədi vətəndaş, biznes 
subyektləri və dövlət strukturları arasında nağdsız ödəniş mühitinin daha da artırılması, nağd 
dövriyyənin həcminin minimuma endirilməsi və nəticədə bank sektorunun maliyyə resursları 
bazasının gücləndirilməsini təmin etməkdir. Nağdsız bir cəmiyyətin inkişafı üçün dövlətimizin 
son illərdə qəbul etdiyi dövlət proqramının maddələrini və prezidentin fərmanını əsas götürərək 
ölkədə fəaliyyət göstərən bankların bu istiqamətdə ciddi addımlar atdığını müşahidə edirik.  

Baku Engineering University 227 Baku/Azerbaijan

mailto:yunusbabasoylu@gmail.com
mailto:nemtlis@gmail.com


TƏDQIQAT METODU: Statistik datalar, ümumiləşdirmə, qarşılaşdırma və sorğu kimi 
metodlardan istifadə olunmuşdur. 

Nağdsız cəmiyyətin formalaşmasının üstün cəhətləri: Hesablaşmaların nağd pulla 
edilməsi bir sıra neqativ hallara yol açır. Hər şeydən əvvəl, iqtisadi dövriyyənin bir hissəsi (bəzən 
də böyük hissəsi) rəsmi qeydiyyatdan kənar qalır, formalaşa bilmir. Nağd ödənişlər zamanı 
iqtisadiyyat, ilk növbədə ticarət öz mütəşəkkilliyini qismən itirir. Pul banklar vasitəsilə deyil, 
birbaşa ödənildiyinə görə bank sektorunun sərəncamında olan maliyyə resursları mümkün ola 
biləcəyi səviyyədən aşağı düşür. Bankların kreditvermə imkanları zəifləməklə ölkənin investisiya 
imkanları da zəifləyir. Əlavə olaraq, qeyri-formal gəlirlərdən vergi ödənmir və deməli, nağd 
iqtisadiyyat həm dövlət büdcə vəsaitlərinin, həm də sosial müdafiə fondlarının vəsaitlərinin 
lazımınca artırılmasını əngəlləyir. Bu isə vətəndaşların, xüsusilə büdcədən əməkhaqqı alanların 
(müəllim, həkim və s.), pensiyaçıların, sosial müavinət alanların dolanışığına mənfi təsir göstərir. 

Yuxarıda sadalanan nağd hesablaşmalardakı neqativ məsələlərin həlli öz cavabını nağdsız 
cəmiyyətin formalaşmasında tapır. Nağdsız cəmiyyətin bir çox üstün cəhətləri mövcuddur. 
Onlardan bəziləri aşağıdakılardır: 

Rahat olması: Nağdsız hesablaşmaların (bank kartları və ya virtual hesablaşmaların digər 
üsulları olmasından asılı olmayaraq) əsas üstünlüklərindən biri onların tətbiq edilməsinin rahat və 
qısa müddətdə olmasıdır. İnsanların üzərində böyük miqdarda nağd pul daşımağa ehtiyacı qalmır. 
Həm ölkə daxilində, həm də xaricində alış-veriş üçün ödəniş imkanı olur. Hər dəfə pul çıxarmağa, 
böyük əskinazları xırdalamağa, habelə pul qalığını xırda qəpiklərlə geri almağa ehtiyac qalmır. 
Məsələn, bank kartlarına sahib olan insanlar üçün ATM-dən nağd pul çıxarmaq tələb olunmur; 
dükanda alınan malların qiymətlərini, kommunal və ya mobil xidmətləri, cərimə və rüsumları 
nağdsız ödəmək mümkündür. İstənilən xidmət nöqtəsində (bankın ATM-də və ya filialında) nağd 
pul ala bilmək və ya uzaqda olan dost və yaxınlara ani pul köçürmələri etmək imkanı yaranmışdır. 

Xərclərə nəzarət etmə mümkünlüyü: Nağdsız hesablaşmalar 
alətləri bütün ödənişlər barədə məlumatların saxlanılmasını təmin edir. Mal və ya xidmətlərə görə 
kredit kartla ödənişiniz faktiki hesabınızdan ödəniş etmək üçün banka verdiyiniz tapşırıqdır. 
Bütün ödənişlərin elektron nüsxəsinin sizdə olması zəruri əməliyyatları izləməkdə sizə kömək 
edir. Məsələn, alınan mallar keyfiyyətli şəkildə olmadıqda, malların qaytarılmasından əsassız 
imtina halında ödənişdən imtina etmək imkanı olur. Nağd ödəniş halında, keyfiyyətsiz mala görə 
pulunuzun geri alınması üçün satış və xidmət məntəqəsindən qəbzin olması tələb olunur və əgər 
qəbz itirilmişdirsə və ya yararsız hala düşmüşdürsə, malı geri qaytarmaqda çətinliklə üzləşilir. 

Büdcə intizamı: Xərclər haqqında məlumatı təhlil edərək, büdcəni daha yaxşı idarə etmək və 
gələcək xərcləri əvvəlcədən planlaşdırmaq imkanı olur. Bu gün bank hesabından çıxarışlarla 
yanaşı, xərcləri izləmək üçün böyük sayda mobil proqramlar və digər alətlər var. Məsələn, SMS-
bildirişlər vasitəsilə asanlıqla kart hesabının balansı haqqında məlumat almaq olur. Bu, öz 
növbəsində, sizə düşünülmüş şəkildə lazımsız xərcləri azaltmağa və eyni zamanda vəsaitlərinizə 
qənaət etməyə, habelə onları artırmağa kömək edir. 

Əlavə xidmətlər: Müasir dövrdə kommersiya bankları və bir sıra xidmət müəssisələri müştəri 
loyallığının artırılmasına yönəlmiş əlavə xidmətlər təklif edirlər. Bu xidmətlərin siyahısına 
nağdsız ödəniş formalarından istifadə üçün marağı artırmaq məqsədilə endirim proqramları, 
bonus xalların verilməsi, xüsusi xidmətlərdən istifadə imkanı (hava limanı, mehmanxana, və s.), 
dünyanın bütün ölkələrində mal və xidmətlərə görə faizsiz ödəniş edilməsi kimi təkliflər daxildir.  

Cinayətlərin azalması: Bazarda nağd pul dövriyyəsi həyata keçirilərkən, üzərimizdə 
daşıdığımız pulun oğurlanması daha asan olur. Bundan əlavə həm də qeyri-qanuni əməliyyatlar 
(məsələn, vergidən yayınma halları və narkotik ticarəti) nağd pulla aparılır, bu əməliyyatlar 
barəsində heç bir icra qeydi olmur. Nağdsız cəmiyyətin çox yayılması bu kimi cinayət hallarının 
aradan qalxmasına səbəb olur. 

 Beynəlxalq ödənişlər: Xarici ölkələrə səfər edərkən yerli valyuta almağa ehtiyac olur. 
Amma, hər iki ölkənin cəmiyyəti nağdsız hesablaşmalar edə bilsələr, hesablaşmalar daha asan, 
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rahat və qısamüddətdə baş tutacaqdır. Başqa bir valyuta tapmaq əvəzinə, mobil cihaz hər 
əməliyyatı idarə etmək üçün kifayət edir. 

Pulun yayılmasının qarşısını almaq, vergidən yayınma və əməliyyat xərclərini minimuma 
endirmək kimi də nağsız iqtisadiyyatın üstünlükləri mövcuddur. 

Nağdsız cəmiyyətin formalaşmasında əsas amillər hansılardır: Nağdsız cəmiyyətin 
formalaşması üçün əməliyyatların aparılması ödəniş sistemlərinin payına düşür. Pul vəsaitlərinin 
dövriyyəsini təmin etməyə imkan verən bank və maliyyə institutlarının ödəniş alətlərinin 
proqram-texniki vasitələrinin toplusuna ödəniş sistemləri deyilir. Ödəniş sistemləri nağdsız 
cəmiyyətin formalaşmasında və inkişafında əsaslı rol oynayır, onun bir çox elementləri olsa da 
daha vacibləri aşağıdakılardır: 

1.Maliyyə infrastrukturunun əsl elementlərindən biri  
2. İqtisadiyyatın işləməsinə dəstək verən mühüm faktorlardan biri  
3. Pul-kredit siyasətinin rahat və effektiv həyata keçirilməsi üçün zəruri mexanizm olmasıdır. 
İqtisadi subyektlər arasında ödənişləri saniyələr içində, rahat və təhlükəsiz formada həyata 

keçirməyə imkan verən Milli Ödəniş Sistemi (MÖS) yaradılmış, 2017-ci il ərzində MÖS 
vasitəsilə aparılmış əməliyyatların həcmi 210 milyard manatı ötmüşdür. "Hökumət Ödəniş 
Portalı”nda (HÖP) 1000-dən çox ödəniş terminalı vasitəsi ilə 400-dən artıq dövlət xidməti (vergi, 
rüsum, icarəhaqqı, inzibati cərimələr və s.) üzrə ödənişlər həyata keçirilir. 2017-ci ildə bu portalda 
ümumi məbləği 2,1 mlrd. manat olan 36,6 mln. ödəniş əməliyyatı emal olunmuşdur. 2016-cı ildən 
"Banklararası Kart Mərkəzi” (BKM) fəaliyyət göstərir. 2018-ci ildən isə Ani Ödənişlər 
Sisteminin(AÖS) əsası qoyulmuşdur. Bu sistemin yaradılması nəticəsində ölkənin ödəniş 
ekosistemi fiziki şəxslər, biznes strukturları və dövlət orqanları arasında aparılan qarşılıqlı ödəniş 
əməliyyatları üzrə hesablaşmaların 24*7*365 rejimində 5-10 saniyə ərzində tam başa 
çatdırılmasına imkan verir. Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bütün banklar və kart 
prosessinq mərkəzləri BKM-in iştirakçılarıdır. Bunlardan “AzeriKard” MMC, “MilliKart” MMC 
(Xidmət Mərkəzləri – XM), “Kapital Bank” ASC, “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC-nin 
sistemləri Banklararası Kart Mərkəzi infrastrukturuna birbaşa inteqrasiya olunmuşdur. Digər 
banklar üzrə informasiya mübadiləsi isə onların xidmət olunduğu Xidmət Mərkəzləri vasitəsilə 
aparılır. 

Nağdsız ödənişlərin təşviqinə yönəlmiş kampaniyalar: Müxtəlif ölkələrdə nağd 
hesablaşmalara tətbiq edilən inzibati məhdudiyyətlərin hamısı bizdə də tətbiq olunur və əksinə, 
müxtəlif ölkələrdə nağdsız ödənişlərə tətbiq edilən əsas iqtisadi təşviqlərdən bizim ölkədə istifadə 
olunmur. Bu sahədəki tənzimləmə yalnız qadağanedici səciyyə daşıyır. Qəbul edilmş Dövlət 
Proqramının başlıca məqsədlərindən biri də bu vəziyyəti köklü surətdə dəyişmək, rəqəmsal 
ödənişlərin genişlənməsini əngəlləyən institusional maneələri aradan qaldırmaq və 
tənzimlənmənin əsas ağırlığını təşviq mexanizmləri üzərinə keçirməkdir. Hazırda Azərbaycanın 
maliyyə bazarında nağdsız ödəniş sisteminin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini demək mümkün 
deyil. Çünki hələ də sahibkarlıqla məşğul olan orta səviyyəli bir çox hüquqi və fiziki şəxslər pul 
vəsaitlərinin daha tez əldə edilməsi mənasında nağd şəkildə əməliyyatlara üstünlük vermələri ilə 
yanaşı, sıravi vətəndaşların da çox cüzi bir hissəsi nağdsız ödənişlərə maraq göstərirlər. Lakin 
nəzərə almaq lazımdır ki, nağdsız ödənişlər, xüsusilə də böyük həcmli məbləğlərdə vəsaitə 
üçüncü şəxslərin müdaxiləsi imkanlarını, saxta pul əskinaslarından istifadə hallarını aradan 
qaldırır.Vətəndaşların isə nağdsız ödənişlərə az maraq göstərmələri bu sistemin imkanlarından 
məlumatsızlıqlarından və ümumiyyətlə sistemin hələki, maliyyə bazarını tam əhatə etməməsindən 
irəli gəlir. Digər yöndən hər hansı ticarət obyektindən alış-veriş edən şəxsin ödənişi nağd deyil, 
plastik kart vasitəsilə nağdsız şəkildə ödəməsinə əsas yaradan amillər yoxdur. Yəni, başqa sözlə 
desək, alıcını indiyə qədər adət etdiyi nağd ödəniş sistemindən imtina edərək, plastik kart əldə 
etməyə, ondan istifadə qaydalarını öyrənməyə, istifadə etməyə maraqlandıran stimullaşdırıcı 
səbəblər olmalıdır. Bu stimullaşdırıcı səbəbləri isə dövlət qurumları, maliyyə institutları təşkil 
etməlidirlər. Ölkəmizdə bu istiqamətdə atılan ciddi addımların bəziləri ilə aşağıdan tanış olaq: 
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Rəqəmsal ödənişlərin stimullaşdırılması və nağdsız ödəniş vərdişlərinin formalaşdırılması 
məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən 1 fevral 2019-cu il tarixindən başlayaraq geniş əhali 
təbəqəsini əhatə edən 3 aylıq “Kartla ödə, kartla qazan” adlı stimullaşdırıcı lotereya keçirilmişdir. 
Üç tiraj üzrə keçirilən stimullaşdırıcı lotereya, müvafiq olaraq fevral, mart və aprel ayları 
ərzində Azərbaycan bankları tərəfindən emissiya edilmiş bütün növ ödəniş kartları ilə ölkədə 
fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərində (mağaza, restoran və s.) quraşdırılmış POS-
terminallarda minimum 5 (beş) manat məbləğində nağdsız əməliyyat aparan kart istifadəçiləri 
avtomatik olaraq kampaniyada iştirak hüququ əldə etmişdilər. Lotereyanın uduş məbləği 50 (əlli) 
manat məbləğində kart sahibinin bank hesabına daxil edilərək “cashback” şəklində təqdim 
olunacaqdı. Ölkə üzrə ümumilikdə 1800 nəfərin qalib olacağı lotereya 1 fevral 2019-cu il 
tarixindən 30 aprel 2019-cu il tarixinədək 3 tirajda təşkil edilmişdir.  

Mərkəzi Bankın rəqəmsal ödənişlərin genişlənməsi və inkişaf etdirilməsi üçün həyata 
keçirdiyi kompaniyalardan biri də banklar arasında maliyyə vasitəçiliyində innovasiyaların 
tətbiqinin genişləndirilməsi, elektron bankçılıq xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi, nağdsız ödəniş 
alətlərindən istifadənin artırılması məqsədilə 2013-cü ildən illik əsasda nominasiya müsabiqəsi 
keçirilir.  

Vergi Məcəlləsinin 102.1.24-cü maddəsinə görə, pərakəndə satış qaydasında malların 
satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi 
sahibkar tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan gəlir vergisinin məbləği 2019-cu il yanvarın 1-dən 3 
il müddətinə "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu ilə müəyyən edilən POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi 
gəlirdəki xüsusi çəkisinə uyğun müəyyən edilmiş verginin 25 faizi həcmində azaldılır. Bu 
güzəştin alınması hüququ müəyyən edilərkən vergi orqanında uçotda olan şəxslər tərəfindən POS-
terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin məbləği nəzərə alınmır. Bu, vergi orqanında qeydiyyatda 
olan şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün aldıqları mallara (işlərə, xidmətlərə) görə 
ödədikləri məbləğlərə münasibətdə tətbiq edilir. Vergi orqanında qeydiyyatda olan şəxsin şəxsi 
istehlak məqsədi üçün aldığı mala görə nağdsız qaydada POS-terminal vasitəsilə ödədiyi 
məbləğlər bu maddənin məqsədləri üçün nəzərə alınır.  

Nağdsız ödənişlərin inkişaf etdirilməsi, müştərilər arasında maraq yaratmaq üçün 
kommersiya bankları müxtəlif təkliflərlə çıxış edir. Kapital Bankın “Birbank” mobil tətbiqetməsi 
bu istiqamətdə istifadəçilərinə geniş imkanlar təqdim edir. Birbank-da edilən ödənişlərlə 
toplanılan bonus xallardan daha sonra müəyyən hədiyyələrin alınma imkanının olması, 
istifadəçiləri arasında nağdsız ödənişlərə müəyyən maraq yaradır. Nağdsız ödənişlərin təşviq 
edilməsində Bank Respublika-nın həyata keçirdiyi layihələrdən biri “PayKart” bonus sistemidir. 
Bu sistemlə partnyor şirkətlər şəbəkəsindən müştərinin etdiyi hər nağdsız alış-verişdə 25%-dək 
pay müştərinin kart hesabına geri ödənilir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı-nın debit ve kredit kart 
funksiyalarını özündə birləşdirən “TAM” kartla edilən ödənişlər zamanı minimum 2% həcmində 
“cashback” geri qaytarılır. 4 bank məhsulunu özündə birləşdirən Unibank-ın “Albalı Plus” kartı 
isə nağdsız ödənişlərin təşviqində ən məşhurlardandır. 

Nağdsız ödənişlərin nağd ödənişlərə nisbətdə təhlükəsizliyi: Nağdsız ödənişlərlə baş 
verən hesablaşmalar mal və ya xidmət ödənişləri üçün daha etibarlı ödəniş yoludur. Nağdsız 
hesablaşmalar hər bir insana üzərində böyük miqdarda nağd pul daşımamağa və onların 
təhlükəsizliyi barədə narahat olmamağa imkan verir. Pul kisəsinin itirilməsi (oğurluq, fiziki 
vəziyətinin məhvi) halında, adətən,nağd pul vəsaitini geri qaytarmaq alınmır, lakin bank kartı və 
ya mobil pul hesabında olan vəsaitləri istifadəyə qarşı bloklamaq qaydası tətbiq olunur. Bank 
kartlarının uzaqdan bloklanması vəsaitlərin itirilmə riskinin azalması və onların bərpa 
olması ehtimalı ilə sahibinə pullarının qorunmasına dair əminlik verir. 

NƏTICƏ 
2019-cu ilin I yarısında Azərbaycanda bank kartları vasitəsilə 12 milyard manatlıq ödəniş 

həyata keçirilib ki, bu da 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,7 milyard manat çoxdur. Son 1 
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ildə ölkədə kart sahiblərinin sayı 16,9% artaraq, 5,8 milyon nəfərdən 6,7 milyon nəfərə çatıb. 
Kart əməliyyatlarında nağdsız dövriyyənin payı isə 15,7%-dən 20,1%-ə çatıb. Ölkədə elektron 
ticarətin həcmi isə 96,7% artaraq, 676,7 milyon manatdan 1331,3 milyon manata çatıb. Hazırda 
əhali tərəfindən ödəniş kartları vasitəsilə aparılan əməliyyatların həcminin 13%-i nağdsız qaydada 
həyata keçirirlir. Yuxarıdakı Mərkəzi Bankın statistik məlumatlarından aydın olur ki, ölkəmizdə 
nağdsız cəmiyyətin inkişafı istiqamətində işlər uğurla həyata keçirilir və davam etdirilir. Nəticə 
etibarilə istehlakçıların yeni ödəmə sistemlərini asanlıqla qəbul edə bilməsi üçün yeni ödəniş 
sistemlərinin tanınmasını artırmaq, faydalarını vurğulamaq və bu yenilikləri qanuni tənzimləmə 
ilə dəstəkləmək, elektron və mobil ticarətə üstünlük vermək lazımdır. 
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XÜLASƏ 
Ölkələrin iqtisadi göstəricilərindən biri birbaşa xarici investisiyaların həcmidir. Hər bir ölkə 

buna görə öz iqtisadiyyatlarını daha da gücləndirmək məqsədi ilə xarici sərmayəni cəlb etmək 
istəyir. Bu tədqiqat işində Azərbaycanda birbaşa xarici investisiya mühitinin ümumi şəkildə 
qiymətləndirilməsiylə yanaşı, ölkədə əlverişli xarici investisiya şəraitinin səmərəliliyinin 
artırılması yolları təhlil olunmuşdur. Eləcə də tədqiqatda qloballaşmayla birbaşa xarici kapital 
investisiyalarının keyfiyyət dəyişikliyi, ölkələrin sürətli, eləcə də, dayanıqlı iqtisadi inkişafını 
maliyyələşdirən xarici sərmayənin ölkəyə cəlb edilməsi cəhətdən bu investisiyalara yönəlik 
iqtisadi siyasət istiqamətləri tədqiq edilmişdir. 

AÇAR SÖZLƏR: xarici investisiya, iqtisadi inkişaf, qeyri-neft sektoru 

GIRIŞ 
Müasir qloballaşma dövründə beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın yüksək səviyyələrə qədər 

qalxmasında birbaşa xarici investisiyalar inkar edilməz bir funksiya yerinə yetirməkdədir. 
İqtisadiyyatda gündən günə xüsusi güc qazanan şirkətlərin birbaşa xarici investisiya formasındakı 
transmilli korporasiya formasında istehsalı hazırda çox müzakirə edilən mövzulardandır. Birbaşa 

xarici investisiyanın, qeyri‐iqtisadi və iqtisadi olmaqla, iki aspekti vardır. Bu cəhətdən, bir sıra 
ölkələr məsələyə iqtisadi baxımdan yanaşmaqla onu dövlət siyasəti olaraq mənimsəyib liberal 
iqtisadi rejim görmək istəsələr də, geniş miqyasda xarici investisiyaya duyulan rəqabət və 
mühafizəkarlıq hissinə əsasən zaman zaman geriyə addım atmaq məcburiyyətində qalmaqdadır. 
Cəmiyyətin bu cür ideoloji faktorların yanında və neqativ münasibətində xarici 
investisiyalarıntarixi inkişaf etməsi xüsusi rol oynamaqdadır. Son dövrlərənəzərsaldıqda, 
neftinqiymətininaşağısəviyyəyədüşməsinəticəsində, ixracınböyükbirqismixam neft, neft kimya 
məhsullarıvə təbii gazdan ibarət olan Azərbaycan iqtisadiyyatında birçoxriskli hallarınbaşver-

Baku Engineering University 231 Baku/Azerbaijan

http://www.cbar.az/
http://www.science.gov.az/news/open/8924
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/287247
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/odenis-sistemi.pdf
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/07/odenis-sistemi.pdf
mailto:Leyla_mustafazadeh@mail.ru


diyinigörəbilərik. Neft ixrac gəlirlərinin azalması ilə ölkəyəxaricivalyutaaxınınamənfitəsirgöstər-
divənəticədə 2015-ci ildə il ərzində iki dəfə devalivasiyabaşverdi. Bu isəonudeməyə əsas verirdi 
ki Azərbaycaniqtisadiyyatı ixracatının 85-90 faizinin neftməhsulları ixracatıüzərinəqurulmuşdur, 
qeyri-neftsahəsindəyerlivəhəmçinin, xariciinvestisiyanınpayıçoxazdır [3; s. 27].Ona görə iqtisa-
diyyatın şaxələnməsi və qeyri neft sektorunun inkişaf etdirilməsi məsələsi devalvasiya sonrası 
daha da aktuallaşdı.Hazırda dünya ölkələrinin çoxu üçün prioritet olan bir məsələ iqtisadi inkişa-
fın təmin olunması üçün xarici investisiyanın ölkəyə cəlbi mövzusudur. Son 50 ildə mütəxəssislər 
tərəfindən böyük 5-lik ölkələrdə iqtisadiyyatın inkişaf etməsində mühüm səbəb olaraq investisiya 
qoyuluşlarındakı transmilli aktivliklər olduğu qeyd olunur.  

AZƏRBAYCANDA BIRBAŞA XARICI INVESTISIYANIN INKIŞAF MEYLLƏRI 
Azərbaycanda birbaşa xarici investisiya araşdırılmasında və təhlilində analiz, sintez, 

müşahidə metodlarından istifadə olunmuşdur. Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb 
edilməsi Azərbaycanın müəyyən etdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. 
Son illərdə ölkədə olan siyasi sabitlik və iqtisadi inkişaf xarici dövlətlərin Azərbaycanın 
iqtisadiyyatına uzunmüddətli sərmayə qoymağa marağını daha da çoxaltmışdır. 

İnvestisiya xərcləri iqtisadiyyatda kapital artımını təmin edən, eləcə də, məhsul bolluğu 
əmələ gətirən xərclərdir. Bununla birgə, investisiya xərcləri milli gəlirlə birbaşa bağlıdır. Bu əlaqə 
düz mütənasib formadadır. Yəni iqtisadiyyatda investisiya yatırımı həyata keçirən zaman milli 
gəlir səviyyəsi yüksəlir və yığım isə investisiyanın artımının tərsidir [3; s. 37]. 

İxrac və iqtisadiyyatı şaxələndirməklə neft-qazdan əldə olunan mənfəətlərdən asılılıq 
dərəcəsinin zəifləməsinə qısa müddətdə nail olmaq istəyən Azərbaycan üçün qeyri-neft sektoruna, 
xüsusilə, emal sənayesinə birbaşa xarici investisiyanın cəlb edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Azərbaycanın milli iqtisadiyyat perspektivinə əsasən Strateji Yol Xəritəsində 2025-ci ilə kimi 
hökumətin nail olmaq istədiyi 4 hədəfdən 1-cisi “qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş birbaşa xarici 
investisiyanın qeyri-neft sektorundakı xüsusi payının 4 faizə çatdırılması” kimi müəyyən edilib 
[2; s. 34]. 

2018-ci ildə iqtisadiyyatımıza birbaşa xarici investisiya yatırımları 4,1 mlrd. dollar təşkil 
etmişdir. 2017-ci ildə isə bu göstərici 5,7 mlrd. dollar təşkil etmişdi. Beləliklə, 2018-ci ildə 
iqtisadiyyata birbaşa xarici investisiya yatırımlarının ümumi həcmi 28,1 faiz azalmışdır [1].2019-
cu ildə isə Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiya qoyuluşları 4,3 milyard dollar 
təşkil edib. Beləliklə, 2019-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiya 
qoyuluşlarının həcmi 4,9 faiz artması onu deməyə əsas verir ki prosesin artış yönümünə 
başlanılmışdır . 

 

Qrafik 1. Azərbaycan iqtisadiyyatının neft və qeyri-neft sektorlarına yönəldilən  

birbaşa xarici investisiyaların dinamikası, milyon dollar ilə 

 
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2017 
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2018-ci ildə tədiyə balansına əsasən, bu dövrdə birbaşa xarici investisiyaların 76,5 faizi neft-
qaz sektorunun payına düşmüşdür. Bu dövrdə qeyri-neft sektoruna BXİ-nın ümumi həcmi 967,1 
mln. dollar (artım 18,9 faiz), xüsusi çəkisi 23,5 faiz təşkil etmişdir. 

2018-ci il ərzində Azərbaycan şirkətləri xaricdə 1 mlrd. 760,9 mln. dollar (azalma 31,3 faiz), 
bununla yanaşı, neft-qaz sektoruna 633,5 mln. dollar (azalma 66,1 faiz), başqa sektorlara 1 mlrd. 
127,4 mln. dollar (artım 62,4 faiz) miqdarında birbaşa investisiya yatırmışdır. 2018-ci ilin 
yekunlarına əsasən xalis maliyyə aktivləri 4 mlrd. 786,1 mln. dollar (azalma 11,7 faiz), öhdəlikləri 
1 mlrd. 595,3 mln. dollar (azalma 69,4 faiz) təşkil etmişdir [1]. 

Son 15 il ərzində ölkə iqtisadiyyatına bütün mənbələrdən 236 mlrd. dollar məbləğində 
investisiya qoyulmuşdur. Bunun 118 mlrd. dolları, yəni ki, 50 %-i xarici investisiyaların payına 
düşür. Azərbaycan hər nəfərə düşən xarici investisiya miqdarına görə regionda lider ölkədir.  

Azərbaycanın bugünkü mğvqeyinin ən vacib məqamlarından biri odur ki, ölkəmiz artıq 
investisiya qoyulan ölkədən sərmayə qoyan dövlətə çevrilmişdir. Xaricə istiqamətləndirilən 
birbaşa investisiyaların ümumi həcmi son 15 ildə 19 mlrd. dollardan çox olmuşdur [5]. 

Əlverişli biznes mühiti, makroiqtisadi sabitlik, infrasturktur, dövlət dəstəyi, iqtisadiyyatın 
proqnozlaşdırılma səviyyəsinin çoxaldılması, eləcə də bazarlara yaxınlıq xarici sərmayənin cəlb 
edilməsi üçün münbit şəraitdir. Azərbaycandan dünya istehlakçılarının 50%-ni əhatə edən əlli 
ölkəyə uçuş dörd saat civarındadır. Azərbaycanın 1,6 trilyon dollarlıq ÜDM-ə sahib bazarlara 
azad ticarət sazişləriylə çıxışı var. “The Economist Intelligence Unit”in dərc etdirmiş olduğu 
“Qlobal Yaşam İndeksi Hesabatı”nda paytaxt şəhəri Bakı dünyanın yaşam şərtləri yüksək 
şəhərləri arasına daxil edilmişdir. Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizləri üzərində şaxələnən 
nəqliyyat-logistika infrastrukturu Azərbaycanın inteqrasiyasına yeni imkanlar açır. MDB-də ən 
rəqabətədavamlı iqtisadiyyatı olan Azərbaycan dünyada m-rezidentlik təklifini bildirən ilk, e-
rezidentliyi təqdim edən 2-ci ölkədir. Bütün deyilənlər Azərbaycana xarici sərmayə cəlbini daha 
da sürətləndirir. Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsi Azərbaycanı 
nəqliyyat-logistika qovşağına çevirmişdir. Belə şaxələndirilən infrastruktur şərait yaradır ki, 
ölkədə rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü iqtisadiyyat inkişaf etsin. 

Dövlət büdcəsində investisiyaların ümumi həcmi ilə əlaqədar nəzərdə tutulan artım, 
göstəricilər onu göstərir ki, 2020-ci il ərzində də tarazlı və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində 
iqtisadiyyata investisiyaların cəlb olunması xüsusi rol oynayacaq. 

 

NƏTICƏ 
İqtisadi baxımdan davamlı olaraq inkişaf edən, siyasi islahatlar aparan Azərbaycan 

beynəlxalq miqyasda qazanmış olduğu nüfuzunun artmasına nail olur. Azərbaycanın mövqeyinin 
beynəlxalq arenada mütəmadi olaraq güclənməsinə şərait yaradan vacib amillərdən biri enerji 
təhlükəsizliyi sahəsində Azərbaycanın artan rolu, eləcə də, həyata keçirdiyi fəal investisiya 
siyasətidir. Hazırda Azərbaycan dünyanın ən öncül potensiallı investorlarından birinə çevrilməkdə 
davam edir. Azərbaycan sərmayəsini gözləyən bir sıra xarici ölkələrin sayı artmaqdadır. Böyük 
maliyyə imkanlarına sahib Azərbaycan maraqlarının təmin olunması şərtilə son illər ərzində bir 
çox xarici ölkələrə investisiyalar qoyur.  

Xarici investorların qazanc əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyəti və başqa növ 
fəaliyyət obyektlərinə qoyduqları əmlakın, onun hüquqlarının hər növü, eləcə də, əşya 
hüquqlarına dair olmayan digər hüquqlar xarici investisiyaya aiddir. Xarici investorlar 
Azərbaycanda aşağıda göstərilən yollarla investisiya yatıra bilərlər:  

1. Respublikanın vətəndaşları, hüquqi şəxsləriylə birlikdə yaradılan müəssisələrdə payçılıq 
iştirakı;  

2. Ümumilikdə xarici investorlara məxsus müəssisələr yaradılması;  
3. Müəssisələrin, qurğuların, binaların müəssisələrdə iştirak etmə payının, səhmlərin və 

istiqrazların və başqa qiymətli kağızların, eləcə də, Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
xarici investorlara aid olan digər əmlakın əldə edilməsi və s. 
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Qoyulan sərmayələr Azərbaycanın iqtisadi baxımdan daha da güclənməsinə şərait yaratmaq 
ilə bərabər onun maraqlarının təmin edilməsində xüsusi rol oynayır. Xaricə yatırdığımız 
investisiyalar Azərbaycanın maraqlarını təmin edir. Bu, gələcəkdə bizə daha çox gəlir 
gətirəcəkdir. Ona görə ki, həmin investisiyalar iqtisadi amillər ilə əlaqədardır. Yəni, bu, 
kommersiya istiqamətli investisiyalardır. Aşkardır ki, Azərbaycan ondan da çox qazanc əldə 
edəcək. Ancaq, bu gün deyil, 5 il sonra və yaxud 10 ildən sonra deyil. Buna görə də bu 
investisiyaların xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu investisiyalar Azərbaycanın gələcəyinə yatırılan 
vəsaitdir. 
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ABSTRACT 
The relevance of the topic under study is that if the analysis of passive operations is an 

analysis of the bank’s resources, then the analysis of active ones is an analysis of the direction of 
use of these resources: for what purposes, in what volume, for how long and to whom they are 
provided. Thus, the effective operation of a commercial bank depends largely on the management 
of existing resources, that is, assets.To ensure the survival of the enterprise in modern conditions, 
the managerial staff must, first of all, be able to really assess the financial condition of both their 
company and existing potential competitors. Financial condition is the most important 
characteristic of the economic activity of an enterprise.The main goal of the thesis is a theoretical 
study of the assets and active operations of commercial banks and the practical use of scientific 
methods for analyzing the assets of a particular commercial bank. 

KEY WORDS: bank, financial, commercial 

INTRODUCTION 
To ensure the survival of the enterprise in modern conditions, the managerial staff must, first 

of all, be able to really assess the financial condition of both their company and existing potential 
competitors. Financial condition is the most important characteristic of the economic activity of 
an enterprise.The main goal of the thesis is a theoretical study of the assets and active operations 
of commercial banks and the practical use of scientific methods for analyzing the assets of a 
particular commercial bank. 

The methodological basis of the study was the principles of dialectical logic: the unity of 
historical and logical, unity and differences in form and content, the principle of contradiction, 
which determines the development of the sphere of credit relations; principles of economic theory, 
including neoclassical, institutional areas; quantitative methods were used, as well as grouping 
methods, comparative and statistical analysis. 

Baku Engineering University 234 Baku/Azerbaijan



The main source of information for the analysis of current assets is the balance sheet (f. No. 
1) elements of working capital are: material resources; finished products in the warehouses of the 
enterprise, goods for resale; receivables; cash. 

RESEARCH METHOD 
Working capital management is the most extensive part of financial management operations. 

This is due to the large number of elements of their internal material - material and financial 
composition requiring individualization of management; high dynamics of transformation of their 
types, a priority role in ensuring solvency, profitability and other target results of the operating 
activities of the enterprise. Current assets include; stocks of raw materials, materials and semi-
finished products, stocks of finished products, current receivables, cash assets and other current 
assets. 

Financial managers and asset liability management committees in banks use traditional 
approaches to risk analysis of changes in interest rates in long-term planning and resource 
markets. The objective of asset and liability management is to minimize the impact of changes in 
interest rates on economic growth and decline. Different indicators are used to describe assets and 
liabilities, which are calculated on the basis of the balance sheet and show the entity's stability. In 
this case, the management method is to convert some assets or liabilities to others, such as short-
term interbank loans to government securities. Some financial institutions are developing resource 
portfolio modeling techniques to assess the risk of fluctuations in global markets. Other market 
risk modeling systems can measure the risk level of various instruments by examining interest-
free interest rates (such as exchange rates), country factors, and other factors. However, in many 
cases the change of risk assessment systems at market prices is inseparable, making it difficult to 
manage risk. 

In relation to the balance sheet of a bank, liquidity means the ability of assets to turn into 
cash. A bank is considered liquid if the amounts of its cash and other liquid assets, as well as the 
ability to quickly raise funds from other sources, are sufficient for timely repayment of debt and 
financial obligations. Assets of a commercial bank are placed in the balance sheet in descending 
order of liquidity, i.e. the possibilities of their cash conversion for making payments. The ability 
to timely and fully fulfill the obligations of a commercial bank depends on its liquid assets. Asset 
liquidity is the ability of an asset to be transformed without loss into cash to pay off related 
liabilities. Bank liabilities consist of real and contingent. Actual liabilities are reflected in the 
bank's balance sheet in the form of demand deposits, term deposits, interbank loans, creditors' 
funds. Contingent liabilities are expressed by off-balance sheet passive instruments (guarantees 
and sureties issued by the bank) and off-balance sheet active operations (unused credit lines and 
issued letters of credit). 

The level of liquid assets in Azerbaijan banks averages from 10 to 20% of assets. Average 
indicators of the level of liquid assets are quite stable, although the values for large regional banks 
are declining and remain below the rest. 

The different approaches of the Central Bank of the Azerbaijan Republic, independent 
experts and analytical departments of the banks themselves to the analysis of financial condition 
are explained by different targets, using different assessment methods, and, accordingly, a set of 
indicators characterizing them. 

The Bank carries out work to determine the state of banks, which is based on official 
reporting and established economic standards for credit institutions. When analyzing the 
standards, it is revealed how much the values indicated in the financial statements correspond to 
the true financial condition of the bank. In addition, the Central Bank has developed 
recommendations for determining criteria for the degree of bank problem. The first category 
includes financially stable commercial banks, and the second one includes problem banks. 

To develop a comprehensive methodology that allows evaluating the functioning of 
Azerbaijan banks with a sufficient degree of reliability and taking into account the largest number 
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of indicators, it is necessary to conduct analytical work to study the characteristics of banks, the 
laws of their development, as well as the experience of foreign commercial banks. 

CONCULUSION 
Commercial banks play an important role in the economy, performing a number of functions, 

in particular, such as the accumulation and mobilization of money capital, intermediation in 
credit, settlements and payments on the farm, the creation of means of payment, the organization 
of the issue and placement of securities, and consulting customer service. 

The role of commercial banks is quite large due to numerous ties with other sectors of the 
economy. Banks redistribute capital between various sectors of the economy. Their main merit 
within the framework of a single country is the organization of money circulation and the 
accumulation of fixed capital. The chapter also details how commercial banks influence the 
monetary policy of the state. 

Now commercial banks in Azerbaijan are developing successfully, despite the circle of 
problems that are currently occurring. Commercial banks quickly adapt to changing conditions. 
But it cannot be argued that their situation is, so to speak, cloudless. Concluding the development 
trends of commercial banks in Azerbaijan, it should be noted that there are a number of issues that 
need to be addressed. There remains a need for competent conduct of the monetary policy of the 
state and the creation of a solid legal base. Commercial banks are confronted with the task of 
gaining and maintaining universal confidence in both banks and the Azerbaijan economy as a 
whole. Commercial banks should interest foreign investors, as well as do everything necessary to 
enter the international banking market, to gain and maintain their solid positions there. 
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Xülasə 
Məqalədə İKT-nin ölkə iqtisadiyyatında rolu, İnformasiya Cəmiyyətinə keçidin daha da 

sürətləndirilməsi, cəmiyyətin bütün sahələrinin elektronlaşdırılması işi təhlil edilmişdir. Burada 
əsas meyar, müasir İKT-dən istifadə etməklə istifadəçi rahatlığının təmini, vaxta qənaət, daha çox 
informasiya ilə təminatlılıq və eyni zamanda əhalinin sosial həyatında vacib rol oynaya biləcək 
məlumatlara (səhiyyə, təhsil) birbaşa çıxış imkanının olmasıdır. Məhz bu səbəbdən də cəmiyyətin 
müxtəlif sferalarını əhatə edən xidmət sahələrinin vahid elektron bazaya çıxışının təmini əsas 
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hədəflərdəndir. Bununla yanaşı, İKT sektorunun, eləcə də digər sosial sahələrin buna hazır 
olmasına və bu yönümdə inkişafı xarakterizə edən dövlət proqramlarının (təhsil, səhiyyə, 
məşğulluq sahələrində) qəbuluna da məqalədə xüsusi yer ayrılmışdır. Ölkənin İKT sektorunun 
məşğulluq sahəsindəki rolu önə çəkilmiş, ölkədə işsizlik probleminin azaldılmasına vermiş 
olduğu töhfədən bəhs edilmişdir. Məhz bütün bunlara görə də, ölkə İKT-nin inkişafı sahəsində 
qəbul olunmuş dövlət proqramlarına geniş yer ayrılmış və detallı şəkildə vurğulanmışdır. 
Həmçinin məqalədə nəinki ölkə əhəmiyyətli, eləcə də qlobal əhəmiyyət kəsb edən layihələrdən də 
bəhs edilmişdir. Nəhayət, bu sektor üzrə qarşıda duran hədəflərə çatmaq üçün bir sıra təkliflər 
qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər:Rabitə sektoru, informasiya cəmiyyəti,dünya təcrübəsi,İKT, konsepsiya, milli 
strategiya. 

Giriş 
Müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının ən dinamik inkişaf edən infrastruktur sahələrindən biri 

olan rabitə sferası enerji, nəqliyyat, təhsil və səhiyyə ilə yanaşı, cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin 
ilkin tələbatını təmin etməklə sosial, iqtisadi, xarici siyasət və digər dövlət funksiyalarının icrasına 
nail olmaq üçün mühüm rol oynayır.Qloballaşan, daim yeniliyə doğru can atan müasir dünyanı bu 
gün ən müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) - internet, elektron poçt və 
qlobal rabitə imkanları olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. 

Yeni minillikdə bəşər sivilizasiyasını düşündürən ən aktual və təxirəsalınmaz məsələ - İKT 
sahəsində “inqilabi” dəyişikliklər yolu ilə əlçatmaz zirvələri fəth etmək, dövlətlər və xalqlararası 
zaman və məkan fərqlərini aradan qaldırmaqdır. 

135 illik uzun tarixi bir yol keçmiş Azərbaycan rabitəsi də bu gün digər sahələrlə yanaşı, 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında, yeni informasiya cəmiyyətinin formalaşmasında, qeyri-neft 
sektorunun inkişafında, beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində, qloballaşan dünya sisteminə 
inteqrasiya olunmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsi sübut etmişdir ki, elm, təhsil və iqtisadiyyatı 
əhatə edən sistemli siyasət hər bir ölkənin davamlı və dayanıqlı inkişafının başlıca təminatçısıdır. 
Bu siyasətin aparıcı qüvvəsi olan informasiya-kommunikasiya texnologiyaları son illərdə sürətlə 
inkişaf edərək bütün sahələrdə və gündəlik həyatda insan fəaliyyətinin, sosial-iqtisadi 
münasibətlərin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. İKT-nin ən yeni nailiyyətləri idarəetmə, təhsil, 
səhiyyə, biznes, turizm və bank sahələrində tətbiq edilərək cəmiyyətin hər bir üzvünə mövcud 
imkanlardan faydalanmağa şərait yaratmışdır. 

XXI əsrin-İnformasiya əsrinin dünya, zaman qarşısında müəyyən etdiyi qlobal çağırışlar 
nəzərə alınaraq, ölkəmizdə son iyirmi ildən çox bir müddətdə rabitə sektorunun inkişafı, İKT-nin 
imkanlarından istifadə etməklə əhalinin sosial-iqtisadi şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 
bir çox konseptual strategiyalar (“Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)”, “Azərbaycan 
Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli 
Strategiya”, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası) və çoxsaylı müvafiq dövlət 
proqramları qəbul edilmişdir. Qeyd oluanan strategiyalar, dövlət proqramları və digər praktiki 
tədbirlər çərçivəsində İKT-nin imkanlarından istifadə etməklə ölkəmizdə sosialyönümlü sahələrin 
inkişaf etdirilməsi, əhaliyə sosial-məişət xidmətlərinin göstərilməsi, əhalinin aztəminatlı təbəqələri 
üçün pulsuz informasiya xidməti imkanlarının yaradılması, səhiyyə sistemində informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin inkişaf etdirilməsi, əhaliyə məsafədən tibbi 
xidmətlərin (tele-tibb) göstərilməsi, əlillərin və fiziki imkanları məhdud olanların sosial-mədəni 
tələbatlarının ödənilməsi, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, əhali üçün məsafədən işləmək 
(tele-iş) imkanlarının yaradılması, yoxsulluğun və işsizliyin azaldılması istiqamətində Azərbaycan 
dövləti tərəfindən genişmiqyaslı işlər həyata keçirilir. Bütün qeyd olunanlar xidmət sahəsi olan 
rabitənin ölkə əhalisininsosial həyatında nə qədər vacib fəaliyyət sahəsi olduğunu bir daha təsdiq 
etmiş olur. 
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Qlobal informasiya cəmiyyətinə keçid etmiş dünya ölkələri kimi, hazırkı dövrdə ölkəmizdə 
də rabitə sferasının əsasını informasiya kommunikasiya texnologiyaları, poçt və informasiya 
sektoru təşkil edir. Qeyd olunmalıdır ki, hazırkı dövrdə ölkə rabitəsi dedikdə birinci növbədə 
təsəvvürə İKT gəlir. İKT sahəsi isə öz növbəsində telekommunikasiya, proqram təminatı 
istehsalatı, qurğu-mexanizm və informasiya texnologiyaları xidməti seqmentlərindən ibarətdir. 
Sonuncu üç seqment isə bir qayda olaraq İT-bazar seqmentində birləşir. 

Ötən on il müddətində informasiya və rabitə xidmətlərinin artım dinamikası üzrə statistik 
göstəricilər aşağıdakı kimi olmuşdur. 

 
Cədvəl 1. İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi (faktiki qiymətlərlə), min manat 

İllər  

2005 
2008  

2009 
2010 2011 2012  

2013 
 

2014 
 

2015 
2018 

Ölkə üzrə 480.8 950.6 1081.9 1179.6 1272.9 1439.7 1528.1 1623.6 1641.2 1603.2 

Dövlət 
sektoru 

146.8 201.3 269.2 259.3 330.4 353.5 336.6 318.8 311.4 312.4 

Qeyri-dövlət 
sektoru 

334.0 749.3 812.7 920.3 942.5 1086.2 1191.5 1304.8 1329.8 1290.8 

 
2018-cı ildə informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri real ifadədə 2005-ci ilə nisbətən 5,6 

dəfə, 2010-cu ilə nisbətən 1,9 dəfə artmışdır. 
“Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-

2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nm (Elektron Azərbaycan)”, “Azərbaycan Respublikasında 
informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”, “Azərbaycan 
2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamları İKT sektorununinkişafına əvəzsiz töhfədir. Hazırda ictimai şüurda 
İKT-dən biznesdə, siyasətdə, idarəetmədə, səhiyyədə, mədəniyyətdə, elmdə, təhsildə, sənayedə və 
digər sahələrdə istifadə məsələlərinin aktuallığı və zəruriliyi tam qəbul olunmuşdur. İKT sektoru 
neftdən sonra ölkə iqtisadiyyatında ikinci prioritet sahə hesab olunur.  

Ölkəmizdə son illər ərzində həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət və qeyri-neft sektorunun 
hərtərəfli inkişafına yönəldilən dövlət proqramları, islahatlar, dövlət dəstəyi və qayğısı qeyri-neft 
sektorunun aparıcı sahəsi olan informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunun ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafına öz töhfəsini verməsini təmin etmişdir. İKT bütün sektorlarda, 
təşkilatlarda əmək məhsuldarlığı, iqtisadi inkişaf və gəlirlərin artmasına kömək edir. Hazırda 
ölkəmizdə İKT, poçt və informasiya sektoru üzrə yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də payı 2.6 % 
təşkil edir. Qeyd olunan xidmət sahəsindən əldə olunan gəlirlər isə ildən-ilə artmaqdadır. Gəlir 
artımı, xüsusilə qeyri-dövlət sektorunda daha yüksək olmuşdur. İllər üzrə bu artım tendensiyası 
aşağıdakı diaqramda əyani olaraq daha aydın görünür. 

 
2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 
■ Dövlət sektoru ■ Qeyri-dövlət sektoru 
Şəkil 1. İnformasiya və rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlir, milyon manatla 

Əldə olunmuş gəlirin sahələr üzrə bölgüsünə diqqət yetirsək, mənzərə bizə özəl sektroun 
daha yüksək xüsusi çəkiyə malik olduğunu göstərər. 
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İnformasiya və rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlirin quruluşu göstərir ki, 2018-cı ildə ən 
çox gəlir mobil telefon rabitəsi sahəsində (51,5%), ən az gəlir isə nəşriyyat fəaliyyəti sahəsində 
(1,7%) olmuşdur (şəkil 2). 

 

 
 şəhərlərarası və beynəlxalq telefon rabitəsi 

 şəhər-kənd telefon rabitəsi 

 mobil telefon rabitəsi 

 internet xidmətləri 

 nəşriyyat fəaliyyəti 

 proqramların tərtib edilməsi, radio və televiziya verilişlərin translyasiya edilməsi 

 proqram təminatının işlənməsi və bu sahədə məsləhətlər digər 
 

Şəkil 2. İnformasiya və rabitə xidmətlərindən əldə olunan gəlirin quruluşu, 2018 
 

Ümumiyyətlə, XXI əsrin ilk onilliyində sürətlə inkişaf edən və yayılan informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları, bununla bağlı yeni vüsət almış qloballaşma prosesləri ölkələrin 
sosial-iqtisadi həyatına ciddi şəkildə təsir etməkdədir. Bu mənada Azərbaycan da istisna deyildir. 

Müasir dövrdə İKT informasiya cəmiyyətinin formalaşmasına təsir edən ən vacib amillərdən 
biridir. Onun “inqilabi” təsiri insanların həyat tərzində, təhsilində və işində, eyni zamanda 
vətəndaş cəmiyyəti və hakimiyyətin qarşılıqlı əlaqələrində birbaşa duyulur. Dünya təcrübəsi 
göstərir ki, İKT-dən geniş istifadə hər bir ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına kömək edir, 
yoxsulluğun azaldılmasında səmərəli vasitə rolunu oynayır. Bu texnologiyalar həm də əhalinin 
sosial-iqtisadi vəziyyətində mövcud olan problemlərin həll olunması üçün tutarlı vasitələrdəndir. 

İKT-nin digər sahələrin inkişafına təsiri, o cümlədən sosial sahələrin, elmin, sahibkarlığın 
inkişafında, yeni biznes modellərinin hazırlanmasında, ümumi iqtisadi, həmçinin məhsuldarlığın 
inkişafında əsas təsirlərdən sayılır. Haqlı olaraq müasir dövrdə İKT-ni iqtisadiyyatın və yeni sosial 
mühitin formalaşmasının lokomativi adlandırılır. 

İKT-nin ictimai həyatın bütün sahələrinə geniş tətbiqi sosial münasibətləri əsaslı şəkildə 
dəyişdirir. Yeni informasiya cəmiyyəti yaranmağa başlayır. İnformasiya cəmiyyəti elmi biliklərin 
və informasiyanın cəmiyyət həyatındakı rolunun yüksəlməsini, infokommunikasiyanın, 
informasiya məhsullarının və xidmətlərinin Ümumi Daxili Məhsulda payının artmasını, qlobal 
informasiya məkanını yaratmaqla insanlar arasındasəmərəli informasiya mübadiləsini, onların 
dünya informasiya resurslarına çıxışını, informasiya məhsullarına və xidmətlərinə olan sosial və 
şəxsi tələbatlarının ödənməsini təmin edən müasir sivilizasiyasının inkişafının bir pilləsidir. İKT-
nin genişlənməsindən doğan və ümumdünya xarakteri daşıyan informasiyalaşmanın özü 
bütövlükdə sosial dəyişikliklər prosesidir. Yeni texnologiyalar təkcə məhsul və xidmət istehsalı 
vasitələrini dəyişdirmir, eyni zamanda insan həyatının bir çox sahələrində uzunmüddətli pozitiv 
nəticələr yaratmaqla insanlar arasında qarşılıqlı fəaliyyət formasını radikal şəkildə dəyişdirir, 
vətəndaşların özlərini və öz hüquqlarını reallaşdırmaq, yeni biliklər almaq, yeni nəslin tərbiyəsi və 
asudə vaxtın səmərəli keçirilməsi üçün yeni imkanlar yaradılır. Cəmiyyətin maddi-texniki bazası 
dəyişir, kompüter texnikası və kompüter şəbəkəsi, informasiya texnologiyaları və 
telekommunikasiya rabitə bazasında yaranan müxtəlif idarəetmə stil və analitik informasiya 
sistemləri əsas əhəmiyyət kəsb edir. İnformasiya cəmiyyətində məsafə qısaldılır və bununla da 
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qloballaşma baş verir, regionlar üçün çox böyük imkanlar yaranır. Beləliklə, İKT yeni sosial-
iqtisadi formasiyanın-informasiya cəmiyyətinin yaranması və formalaşmasının əsasını, 
bünövrəsini qoyur. 

İKT-nin tətbiqi və informasiya cəmiyyəti quruculuğunda insan kapitalının da 
formalaşdırılması zəruri məsələdir. Təkcə texnoloji proses olmaqdan daha çox sosial və hətta 
kulturoloji proses olan informasiyalaşma, əhalinin həyat tərzində baş verən ciddi dəyişiklərlə 
birbaşa bağlıdır. İnformasiyalaşma insanların həyat fəaliyyətinə ciddi təsiri ilə onların həyat 
şəraitini və yaradıcılığını, mədəniyyətini, davranış stereotiplərini, düşüncə tərzini dəyişdirir. Yeni 
cəmiyyətdə insanların özlərinə layiqli yer tuta bilməsi üçün tələb edilən ən vacib şərtlərdən biri 
onların yüksək informasiya mədəniyyətinə malik olmalarıdır. Bu isə istifadəçilər tərəfindən yeni 
texnologiyaların mənimsənməsi, sahə üzrə mövcud olan elmi biliklərə yiyələnmələri ilə bağlıdır. 
İKT vərdişlərinin mənimsənilməsi informasiya cəmiyyətində insanın özünün sosial reallaşdırma 
amilinə çevrilmişdir. 

Ölkə üzrə İKT quruculuğu üçün zəruri olan insan kapitalının formalaşdırılması, peşəkar IT 
mütəxəssislərinin hazırlanması istiqamətində proqram xarakterli tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, 
AzərbaycanRespublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 
Proqramı” çərçivəsində istedadlı azərbaycanlı gənclərin dünyanın aparıcı universitetlərində İKT 
ixtisasları üzrə təhsil almalarına dəstək verilmişdir. Bundan başqa, 2012-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə informasiya cəmiyyəti quruculuğu istiqaməti üzrə 
yüksək hazırlığa malik kadr potensialının formalaşdırılmasmı təmin etmək məqsədilə İnformasiya 
Texnologiyaları Universiteti yaradılmışdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan universitetlərində hər il 
İKT ixtisası üzrə 2000 mütəxəssis hazırlanır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2014-cü il 2 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”nm əsas prinsip 
və istiqamətlərində informasiya cəmiyyəti quruculuğuna geniş kütlələrin cəlb olunması və 
maarifləndirilməsi, cəmiyyətin hər bir üzvünün bu prosesdə fəal iştirakının təmin edilməsi üçün 
bu texnologiyalara dair bilik və məlumatların əhatəli şəkildə əhaliyə çatdırılması, təhsildə İKT-nin 
səmərəli istifadəsinin təşkili, yaşından, yaşadığı ərazidən asılı olmayaraq, cəmiyyətin bütün 
üzvlərinin İKT-nin yaratdığı imkanlardan istifadəsinə şəraitin yaradılması, məqsədli təlim 
proqramları vasitəsilə əhalinin İKT savadlılığının artırılması, vətəndaşların, xüsusilə də 
aztəminatlı sosial qrupların İKT-dən bəhrələnməsi üçün onlara müasir texnologiyalardan istifadə 
üzrə bilik və bacarıqların öyrədilməsi, ali təhsil və peşə-ixtisas müəssisələrində İKT üzrə 
ixtisasların, tədris planlarının, mütəxəssis hazırlığı proqramlarının mütəmadi olaraq 
aktuallaşdırılması və İKT sahəsinin tələblərinə uyğunlaşdırılınası tövsiyə edilmişdir. 

Azərbaycanda informasiyalaşmış cəmiyyətin əsas xüsusiyyətlərinə qlobal informasiya 
mühitinin yaradılması, sosial və iqtisadi fəaliyyətin yeni formalarının (distant təhsil, elektron 
ticarət, tele-iş, elektron demokratiya, elektron hökumət və s.) meydana gəlməsi, informasiya və 
bilik bazarının yaradılması, müxtəlif səviyyədə informasiya mübadiləsi sistemlərinin inkişafı, 
vətəndaş və təşkilatların istənilən məlumatı almaq, onu yaymaq və ondan istifadə etmək kimi 
hüquqlarının tam təmin edilməsi və s. aiddir. 

İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasına təsir edən əsas amillərdən biri də dünya İnternet 
şəbəkəsidir. Zaman və məkan məhdudiyyətlərindən kənar fenomen olan internetdən insanlar 
gündəlik fəaliyyətlərində konkret problemlərini həll etmək, yaxud müxtəlif tələbatlarını 
(informasiya, ünsiyyət, əyləncə və s.) ödəmək üçün istifadə edirlər. İnternetin informasiya-
kommunikasiya mühiti kimi unikal xüsusiyyəti bütün fəaliyyət sahələrinin səmərəliliyinin 
əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına ciddi təsir göstərməsidir. Belə ki, informasiya və 
kommunikasiya insan fəaliyyətinin fundamental əsasım təşkil edir. Ona görə də bütün fəaliyyət 
sahələri - elm, təhsil, istehsal, xidmət, məişət və s.internetin hesabına inkişaf üçün yeni imkanlar 
əldə edir. 
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Yüksək informasiyaya əsaslanan müasir cəmiyyətdə şəxsiyyət hansı coğrafi məkanda 
yaşamasından asılı olmayaraq, internet vasitəsilə istənilən dövlətdən qısa müddət ərzində dolğun 
və səhih informasiya ala bilər.İnternet bu gün təkcə informasiya mübadiləsi məkanı deyil, 
həmçinin dövlət idarəçiliyi, təhsil, səhiyyə, biznes, bank işi və digər sahələri əhatə edən, yeni 
dəyərlər yaradan mühitdir.İnternet xidmətlərinin geniş tətbiqi və informasiya cəmiyyətinin 
quruculuğu prosesinin sürətləndirilməsi digər ölkələr kimi Azərbaycanda da strateji hədəflərdən 
biridir. Ölkə başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “İnformasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının inkişafı, bizim uğurlu gələcəyimizi müəyyən və təmin edəcəkdir. İnformasiya-
kommunikasiya texnologiyaları sahəsi həm bilik, zəka, intellekt, eyni zamanda biznes sahəsidir”. 

2012-ci il 6-9 noyabr tarixlərində Bakıda BMT və RİTN-in birgə təşkilatçılığı ilə “VII 
İnternet İdarəçilik Forumu-2012”-nin keçirilməsi ən qlobal tədbirlərdən biri olmaqla ölkəmizin 
sosial infrastrukturunun modernləşdirilməsi üçün informasiya texnologiyalarının nə qədər vacib 
amil olduğunun bariz nümunəsidir. Qeyd olunan dövrdən indiyə qədər internet xidmətləri 
qiymətinin və sürətin əhali üçün daha sərfəli olması istiqamətində həyata keçirilmiş əməli 
tədbirlər ölkəmizdə internet istifadəçilərinin sayının artmasına və bu xidmətlərin coğrafi ərazi 
baxımından daha geniş yayılmasına şərait yaratmışdır.Aşağıdakı cədvəldəki statistik məlumatlar 
deyilənləri bir daha təsdiqləyir. 

 

Cədvəl 2. Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən internet istifadəçilərinin sayı 

İllər 2012 2013 2014 2015 2016 

Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən internet 
istifadəçilərinin sayı, nəfər 

70 73 75 77 78 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, ölkəmizdə əhalinin hər 100 nəfərinə düşən internet 
istifadəçilərinin sayı ilbəil artır.Bu göstərici 2012-ci ildə 70 istifadəçi təşkil etdiyi halda, 2016-cı 
ildə 78 olmuşdur. 

İKT-nin geniş tətbiqi ilə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin və operativliyinin 
yüksəldilməsini, əhali, biznes qurumları, həmçinin öz aralarında əlaqələrin asanlaşdırılması və 
sərbəstləşdirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyəti nəzərdə tutan, vətəndaş-məmur münasibətlərinin yeni 
müstəvidə qurulmasına, şəffaflığın təmin olunmasına və informasiya tələbatının dolğun 
ödənilməsinə şərait yaradan “E-hökumət” layihəsi uğurla həyata keçirilməkdədir. 

Məlumatların ötürülməsi üçün ölkənin bütün regionlarını əhatə edən şəbəkə 
infrastrukturunun qurulmasını nəzərdə tutan “AzDataCom” şəbəkəsinin yaradılması, innovasiyalı 
sahibkarlığa təkan verəcək texnoparkların, həmçinin insan resurslarının inkişafına xidmət edəcək 
universitetin yaradılmasını nəzərdə tutan “Regional İnnovasiya Zonası” layihəsinin, sosial-iqtisadi 
sahələrdə, vətəndaşların əlaqələrində elektron imzadan istifadə edilməsinə şərait yaradan “Açıq 
Açar” infrastrukturunun qurulması məqsədilə yaradılan “Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi”nin, 
kənd yerlərində və kiçik şəhərlərdə əhalinin bank-maliyyə xidmətlərinə sərbəst çıxışını təmin 
etməyi nəzərdə tutan “Maliyyə Xidmətlərinin İnkişafı” layihəsinin əsas məqsədi ölkədə İC-nin 
genişlənməsi ilə yanaşı, əhalinin sosial güzəranının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. 

Azərbaycanda İC quruculuğu sahəsində həyata keçirilən “Azərbaycan Respublikasında 
informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”, dövlət 
proqramları və layihələr nəticəsində ölkəmizin ümumdünya elektron məkanına daha sürətli 
inteqrasiyası təmin edilmiş, elektron hökumət yaradılmış, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın 
təşəkkülü, informasiya təhlükəsizliyi və digər məsələlərin həlli istiqamətində mühüm addımlar 
atılmışdır. Ölkəmizdə ən yeni texnologiya - 4G-nin tətbiqi, azərbaycandilli internet resurslarının 
zənginləşdirilməsi, internet-radio və internet-televiziya proqramları, elektron qəzet və jurnalların 
yayılması, sosial şəbəkələrin geniş yer alması və ölkə əhalisinin əksər hissəsinin internet 
istifadəçisinə çevrilməsi, ilk süni telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması, İKT-dən istifadə 
etməklə sosial innovasiyaların həyata keçirilməsini təmin edən “ASAN xidmət” mərkəzlərinin 
yaradılması İC quruculuğu istiqamətində əldə olunan uğurlu nəticələrdir. 
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Nəticə 
Məqalədə qeyd olunanlara rəğmən prioritet hesab olunacaq aşağıdakı təklifləri məqbul 

sayırıq: 
1.Regionlarda əhalinin İKT sahəsində bilik və kadr hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, 

informasiya və kommunikasiya xidmətlərinin daha da genişləndirilməsi; 
2.Kənd və şəhər arasında İKT infrastrukturunun inkişafındakı “rəqəmsal fərqin” aradan 

qaldırılması, əlverişli və yüksək keyfiyyətli internet xidmətlərinə çıxışın təmin olunması; 
3. Gələcəkdə elektron dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırma faizinin artırılması və əhalinin 

80-90 faizinin elektron xidmətlərə çıxış imkanının yaradılması; 
4. Elektron xidmətlərin üstünlüyündən istifadə etməklə kiçik və orta biznesin inkişafının 

stimullaşdırılması; 
5.Strateji yol xəritələri və “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının əsas 

məqsədlərindən biri olan İKT-dən istifadə etməklə gələcəkdə infokommunikasiyanın, informasiya 
məhsullarının və xidmətlərinin Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payının artırılması; 

6.Qlobal informasiya məkanını yaratmaqla insanlar arasında səmərəli informasiya 
mübadiləsini, onların dünya informasiya resurslarına çıxışını, informasiya məhsullarına və 
xidmətlərinə olan sosial və şəxsi tələbatlarının ödənilməsinin təmin edilməsi; 

7.Genişzolaqlı internetin yayılma səviyyəsinin 90%-ə qədər çatdırılması, ölkənin bütün 
ərazisində elektron xidmətlərdən istifadənin təşkili; 

8.Səhiyyə, ticarət və digər xidmət sahələrində internet və mobil proqramların yayılması üçün 
əlverişli şəraitin yaradılması; 

9.Hazırda əhalinin hər 100 nəfərinə düşən internet istifadəçilərinin sayının 78 nəfərdən 90 
nəfərə çatdırılması; 

10.Sahənin gələcək inkişafı üçün islahatların aparılmasının davam etdirilməsi və qlobal 
informasiya məkanına inteqrasiyanın genişləndirilməsi; 

11.Ölkənin sosial-iqtisadi sahələrində tətbiq edilmiş İKT-nin nəticəsi üzrə səmərəli nəzarətin 
təşkil edilməsi. 
Ədəbiyyat siyahısı 
1. Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya. 2 aprel 2014-

cü il. 
2. “Azərbaycanda Telekommunikasiya və Poçt”. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin saytı: Statistik 

məcmuə, 2016. 
3. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin saytı: ( www.president.az) 
4. Rabitə və Yüksək Texnologiyalarının saytı: mincom.gov.az/layiheler/reqemli-televiziya-yayimi/ 
5. www.ictnews.az 
6. www.stat.gov.az 
7. www.e-gov.az 
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XÜLASƏ 
Tədqiqat işində erkən nikahların yaratdığı sosial problemlərlə yanaşı, həmçinin iqtisadi 

problemlərə yer ayırılmışdır. Günümüzdə dünyada və ölkəmizdə baş verən erkən nikahların 
səbəbləri, yaratdığı problemlər, vurduğu ziyanlar, eyni zamanda onların həlli yollarına dair 
müxtəlif fikirlərə tədqiqat işində rast gəlmək mümkündür. Burada, həmçinin, dünya və ölkəmiz 
üzrə müəyyən statistik məlumatlarla tanış ola bilərsiniz.Gələcək 10 ildə baş verəcək iqtisadi 
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dəyişikliklərin bu sahədə özünü necə göstərəcəyinə dair iqtisadi proqnozlara da tədqiqat işini 
oxuyan zaman rast gələ bilərsiniz. Tədqiqat işində, həmçinin, yeni bir nəzəriyyə olan “Evlilik 
iqtisadi bazarı modeli” ilə tanış olacaqsınız. Model evlilik zamanı iqtisadiyyatın “Tələb və təklif 
qanunu”nun və “Ekonomiksin 3-cü prinsipi”nin bir araya gələrək qərar qəbuletmədəbaş verən 
təsirləri özündə ehtiva edir.  

Açar sözlər: erkən nikah, iqtisadi zərərlər, evlilik iqtisadi bazarı modeli. 
 

GİRİŞ 
Tədqiqat işinin məqsədi cari dövrdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə aktual problemlərdən 

olan erkən nikahların zərərlərini göstərməkdir. Bu gün dünya bu məsələ ilə bağlı ciddi tədbirlər 
görür, bir çox proqramlar həyata keçirilir. Tədqiqat işinə həm dünyada, həm də ölkəmizdə ehtiyac 
duyulur. İnsanların bu mövzuda maariflənməsi, bu prosesdən sonra gələcək iqtisadi zərərləri 
planlaması prioritetlərdən biri kimi qeyd olunmalıdır. Tədqiqat işində erkən nikahların yaratdığı 
problemlər, iqtisadi, o cümlədən sosial və tibbi zərərlərin təhlilini geniş şəkildə görəcəksiniz. Eyni 
zamanda, “Evlilik iqtisadi bazarı modeli” ilə tanış olaraq yaş dövrlərinin insan üçün olacağı 
faydalılıq faizlərinin izahını əyani şəkildə görəcəksiniz. Tədqiqat işinin strukturu özündə 6 fəsli 
əks etdirir: 

1. Erkən nikah nədir və onun yayılmasının səbəbləri hansılardır? 
2. Erkən nikahların təhsilə və onun fonunda iqtisadiyyata olan təsirləri. 
3. Erkən nikahların sağlamlığa və bilavasitə iqtisadiyyata vurduğu zərərlər. 
4. Erkən nikahlar dünyada. 
5. Erkən nikahlar Azərbaycanda. 
6. “Evlilik iqtisadi bazarı modeli” 

1. Erkən nikah nədir və onun yayılmasının səbəbləri hansılardır? 
Erkən nikah 18 yaşına çatmamış yeniyetmələrin evlilik prosesidir ki, bu da dünyanın bir çox 

yerində geniş yayılmış, hətta ənənə halını almışdır. Dünyada hər gün 41000 qız erkən nikaha daxil 
olur.Yoxsulluq, gender bərabərsizliyi, keyfiyyətli təhsilin, gənclərə qarşı cinsi və reproduktiv 
sağlamlıq xidmətlərindən istifadə imkanları və uyğun məşğulluq imkanlarının olmaması, erkən 
nikahların başvermə halları sırasında duran ilkin səbəblərdəndir. 

Dünya Bankının erkən nikahların iqtisadi təsirləri hesabatına görə, son 30 ildə bir çox ölkədə 
erkən yaşda evlililiklərinazalmasına baxmayaraq, yenə də çox yüksək faizdə olaraq qalır. Ətraflı 
təhlillərin aparıldığı 25-dən çox ölkədə, üç qadından ən az biri 18 yaşına çatmamış evlənir və beş 
qadından biri 18 yaşına qədər ilk övladına sahib olur. 

Human Rights Watch (İnsan Hüquqları Qəyyumluğu) təşkilatının məlumatına görə, dünyada 
kasıb ailələrin 20%-də baş verən erkən nikah halları, varlı ailələrin 20%-də baş verən erkən nikah 
hallarından 2 dəfə çoxdur. Bu, erkən nikaha sövq edilən qızların ailələrinə görə potensial əmək 
haqqı deyil, maddi yük olduqları qavrayışından irəli gəlir. Çoxuşaqlı və eyni zamanda yoxsul 
halda yaşayan ailələrin əksəriyyəti erkən nikahları özlərinin iqtisadi yüklərini azaltmaq üçün 
vasitə kimi istifadə edirlər. Onlara görə, bir qızın ailədən getməsi, qidalanma, geyim və digər 
məsələlərdə daha az insana xidmət ediləcəyi anlamına gəlir. Hətta bəzi ailələrdə qızları borcları 
ödəmək və münaqişələri həll etmək üçün pul əvəzi kimi də istifadə edirlər. 

Bugün, yoxsulluq erkən nikahların artmasının əsas səbəbi olaraq göstərilir. İnkişaf etməkdə 
olan ölkələrin kasıb ailələrindən olan qızların yarıdan çoxu yeniyetmə, hətta uşaq yaşlarında 
evlənirlər. Ailələr, həmçinin qızların özləri də erkən nikahları gələcəklərinin qorunma altına 
alınması üçün bir çıxış yolu kimi görürlər. Əslində, erkən nikahların ən yüksək nisbətinə sahib 
olan on ölkədən doqquzunu vətəndaşlarını qorumaq iqtidarında olmayan, zəif dövlət 
idarəetməsinə malik olan inkişaf etməkdə olan dövlətlər kimi təsnif etmək olar. 

2. Erkən nikahların təhsilə və onun fonunda iqtisadiyyata olan təsirləri. 
Erkən nikah halları şübhəsiz olaraq qızlara böyük təsir edir. Bu səbəbdən də, yeniyetmə 

qızların təhsildən yayınması halları baş verir. Hər il erkən nikahlar səbəbindən orta təhsilini başa 
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vura bilməyən qızların sayı 4-6 faiz azalır. Erkən nikahlar və bu səbəblə təhsili başa vurmama 
halları qızların bütün həyat fəaliyyətləri boyu onların yaxşı əməkhaqqı almasının qarşısını alan 
əsas problemlərdəndir. Bu qızların əksəriyyəti yoxsulluq içində yaşayır, daha az əmək fəaliyyəti 
ilə məşğul olar və ya heç olmaz və daha az məhsuldar olarlar. Erkən nikahlar qurbanlarının 
iqtisadi mənfəət əldə etmək imkanlarını azaldır və eyni zamanda onlara qarşı olan əzabları artırır. 
Bu qurbanlar ailə məsələlərində daha az qərarqəbuletmə və sövdələşmə gücünə sahibdirlər. Onlar 
eyni zamanda intim partnyor zorakılığının da qurbanına çevrilirlər. Erkən nikahların birbaşa mənfi 
nəticəsi ana ölümlərinə səbəb olan erkən doğuş hallarıdır. Ölüm hallarına səbəb olmadığı halda 
belə yaranan digər bir problem erkən nikahın qurbanı olan yeniyetmə oğlanlardır ki, onlar da 
təhsillərini dayandırıb yeni yaradılmış ailənin maddi ehtiyaclarını ödəmək üçün işləmək 
məcburiyyətində qalırlar. Bəzən fəaliyyət göstərdikləri iş yerləri onlara həddən artıq aşağı əmək 
haqqı təklif edir.  

Vaxtından əvvəl nikaha girən qızlar daha bir neçə ağır proseslərə məruz qalır. Onlar 
evləndikdən sonra dostları, qohumları və hətta valideynləri ilə olan münasibətləri pozmalı olurlar 
və heç kəslə əlaqə saxlaya bilmirlər. Bu təcrid olunma həm qızlar, həm də onların dünyaya 
gətirəcəkləri körpələr üçün ağır psixoloji nəticələrə səbəb ola bilər. 

Erkən nikahlardan yaranan ailələrin ölkələrin ÜDM-a olan qatqıları çox aşağı faizlərdə özünü 
göstərir, lakin buna baxmayaraq erkən nikahlardan dünyaya gələn uşaqların sayı ölkələrin təbii 
artımında ildən ilə öz artımını göstərir. Buna görə də, inkişaf etmiş ölkələrdə təbii artımla bağlı 
mübarizə tədbirlərinə ehtiyac yaranır. Erkən nikahlar ilə bağlı ən böyük iqtisadi xərc onun 
məhsuldarlığa və əhalinin artmasına təsirindən irəli gəlir. Ailələr erkən nikahlara şərait yaradaraq 
aşağı düşmüş məhsuldarlıq və təhsilə qoyulan investisiyalar nəticəsində yaranacaq demoqrafik 
dividenti gecikdirir. Qlobal iqtisadiyyatla əlaqəli xərc hal-hazırda və 2030-cu il arasında 
bağlanmış alıcılıq qabiliyyəti pariteti üçün trilyonlarla dollardır. Erkən nikahlar, yeniyetmələrin 
məktəbi tərk etməsi, əmək bazarlarından çıxması və gənc qızların sağlamlığına mənfi təsirlər 
səbəbiylə insan kapitalının formalaşmasında problemlər yaranır.Bunlar həddindən artıq 
yoxsulluğa səbəb olur və iqtisadi artıma, bərabərliyə nail olmaq səylərinə mane olur. 

Erkən nikahların qurbanı olmuş yeniyetmə qızlar evdə təmizlik, yemək bişirmək, ərlərinə, 
qayınata-qayınanalarına və uşaqlarına qayğı göstərmək kimi çox sayda maddi qarşılığı olmayan 
işlərlə məşğul olurlar. Erkən yaşda ailə qurmamaq və təhsil prosesində qalmaq bir qızın daha 
sağlam olmasına və maddi qazanclar əldə etməsinə səbəb olur. Əslində, qızlaraorta təhsillə yanaşı 
ali təhsil alma şanslarının yaradılması onların gələcək qazanclarını 15% və daha çox artıra 
bilər.Erkən evliliyin işçi qüvvəsinin iştirakına və əmək bazarında işləyən qadınların qazancına 
mənfi təsiri ölkələr üçün iqtisadi artımın aşağı səviyyəsinə səbəb olur və bununla da yoxsulluğun 
azaldılması səylərini məhdudlaşdırır. Bundan əlavə, erkən nikahların demoqrafik artıma təsiri, 
adambaşına düşən ÜDM-un artımına və yoxsulluğun azaldılmasına da təsir göstərir. İşçi 
qüvvəsinin iştirakı və qazancın təsirindən uşaq evliliyinin aradan qaldırılması yolu ilə əhalinin 
artımının azalması adambaşına düşən ÜDM-də artım tempinin müvafiq artımına səbəb olacaq və 
bununla da yoxsulluğun azaldılmasına töhfə veriləcəkdir. Ən böyük fayda erkən evlənmə ehtimalı 
olan həddindən artıq yoxsullar üçün müşahidə ediləcəkdir. 

Erkən nikahlara son verilməsi gənc qızlar üçün daha yaxşı perspektivlərə yol açacaqdır. 
Məsələn, təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, doğum hallarının az olması, gözlənilən qazancın 
artması, ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin yaxşılaşdırılması, intim partnyor zorakılığının azaldılması 
və daha çox qərar qəbuletmə gücü və s. 

Evlilik bir qızın təhsil almaq imkanlarını ciddi şəkildə məhdudlaşdırır və təhsil səviyyəsi 
qızın erkən ərə getməyəcəyinə dair ən güclü proqnozlaşdırıcılardandır. Bir qız nə qədər savadlı 
olsa, erkən ərə getmə ehtimalı o qədər azdır. Sosial gözləntilər çox vaxt evli olan bir qızın 
məktəbə getməsinə mane olur. Evləndikdən və ya nişanlandıqdan sonra ər və ya gələcək ər həyat 
yoldaşının məktəbə getməsini rədd edə bilər və onun iştirakını dayandıra bilər. Bundan əlavə, 
Sierra Leone və Tanzaniya kimi erkən nikahların qadağan edilmədiyi bəzi ölkələrdə, dövlətin 

Baku Engineering University 244 Baku/Azerbaijan



ayrıseçkilik siyasəti nəticəsində hamilə qızların məktəbə getmələri qadağan edilə bilər.Qızların ali 
təhsil almalarının ailələri tərəfindən dırnaqarası liberallaşdırılması ev təsərrüfatlarının və 
iqtisadiyyatın perspektivlərini daha yaxşı hala gətirir. Qızların təhsil alması, onların övladlarının 
təhsilli bir mühit görməsi ehtimalını artırır və bununla da iqtisadiyyatın gələcək işçi qüvvəsini – 
insan kapitalını inkişaf etdirir. 

3. Erkən nikahların sağlamlığa və bilavasitə iqtisadiyyata vurduğu zərərlər. 
Uşaq evliliyi qadın və qızlar üçün əhəmiyyətli bir sağlamlıq riskidir. Psixoloji cəhətdən, uşaq 

olaraq evlənən qadınlar travmatik stress pozğunluğu (PTSD) və depressiya əlamətləri ilə əlaqəli 
simptomlardan daha çox əziyyət çəkirlər. ABŞ-da 18 yaşdan əvvəl evlilik xərçəng, ürək xəstəliyi, 
diabet və insult kimi xəstəliklərin 23% və daha yüksək riski ilə əlaqələndirilir.Afrikanın bəzi 
bölgələrində uşaq evliliyi, HİV / AİDS infeksiyalarının orta səviyyəsindən daha yüksək olması ilə 
əlaqələndirilmişdir, Keniya və Zambiyada evli qızların evlənməmiş cinsi aktiv həmyaşıdlarının 
HİV-ə yoluxma ehtimalı 75% və daha yüksəkdir.Uşaq "evliliyində" güc balansının pozulması 
səbəbindən bir çox qız ərləri ilə danışıqlar aparmaq və ya kontrasepsiya barədə danışmaq 
iqtidarında deyildir, nəticədə hamiləlik daha tez-tez baş verir. Bundan əlavə, məişət zorakılığının 
daha yüksək dərəcələri, erkən hamiləlik ilə əlaqəli risklər və tibbi xidmətə çıxışın olmaması da 
vaxtından əvvəl ölümlə nəticələnə bilər. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin yüksək təbii artım tempini sərhədləmək iqtisadi 
artımı artıracaq və qlobal iqtisadiyyata 2030-cu ilədək 566 milyard dollar qənaət etməyə imkan 
verəcəkdir. Dövlətlər isə təhsil, səhiyyə və digər sosial xidmətlər üçün xərcləri nəzərə alaraq 
büdcə qənaətindən maksimum faydalılıq əldə edəcəklər.  

Əhalinin aşağı təbii artımı dövlətlərin 2030-cu ilədək təhsil büdcəsinin 5 faizinə və ya daha 
çoxuna qənaət edəcəkdir. Güzəştlər əhalinin yoxsul təbəqələri tərəfindən güclü hiss ediləcək və 
yoxsulluğun azaldılmasına səbəb olacaqdır. Eyni zamanda, erkən nikahların 10 faiz azalması ana 
ölümlərinin 76 faiz azalması ilə nəticələnəcəkdir. 

4. Erkən nikahlar dünyada.  
Erkən nikahların aradan qaldırılması Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə daxil edilməsi ilə 

prioritetlərdən biri kimi qəbul edilmişdir. Erkən nikahlar qızların təhsillərini dayandırmaq və 
məşğulluq imkanlarını məhdudlaşdırmaqla yoxsulluq dövrünü artırır. Erkən nikah problemi sosial 
məsələ olsa da, kökündə maddi qayğılar dayanır. Buna görə də bugün erkən nikahların sosial 
həllərini araşdırmaqla yanaşı, ondan gələcək iqtisadi zərərlər də tədqiq olunur.  

Bir çox dövlətlərin ampulasından məsələlərə diqqət etsək görərik ki, erkən nikahların iqtisadi 
mənfi təsirlərinin özünü göstərdiyi İndoneziyada, prezident Coko Vidodo, qızların 14%-dən 
çoxunun 18 yaşına çatmamamış evlənməsinə qarşı ciddi tədbirlər görəcəyinə dair bir sıra vədlər 
vermişdir, lakin erkən nikahların çox olduğu bir sıra ölkələrdə müsbət yöndə baş verən 
dəyişikliklər sürətli şəkildə deyildir. Banqaldeşdən Zambiyaya qədər strategiyalar müzakirə 
olunsa da, qız uşaqlarının sağlamlıq, təhsil, peşə və əmək fəaliyyəti xidmətlərinin təmin edilməsi 
və erkən nikahlara qarşı qəbul olunmuş proqramların icrası arxa fonda qalmaqdadır. Əgər uşaq 
evliliyinə son qoymaq siyasi danışıq nöqtəsindən daha artıq mövqe alacaqsa, vahid strategiyalar 
maliyyə öhdəlikləri ilə dəstəklənməlidir.Dünyanın ən varlı ölkələri bu məsələni prioritet hala 
gətirsəydilər, geri ödəmələr əhəmiyyətli olardı. Məsələn, Dünya Bankı, Nigeriyanın erkən nikahı 
qadağan edə biləcəyi təqdirdə illik rifah əmanətlərinin 1.7 milyard dollar ətrafında 
reallaşdıracağını təxmin edir. Banqladeş illik qazanc və məhsuldarlıq səviyyəsində əlavə 4.8 
milyard dollar qazandıra bilər və Nigeriyada rifah əmanətləri 7.6 milyard dollar təşkil edə bilər. 

5. Erkən nikahlar Azərbaycanda. 
Azərbaycanda da, erkən nikahlarla bağlı dövlətin ciddi mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. 

Buna baxmayaraq ölkəmizdə erkən nikah halları hər il müşahidə olunmaqdadır. Azərbaycanda 18 
yaşına çatmamış evlənən qızların sayına görə ən yüksək göstərici 2011-ci ildə qeydə alınıb və 
5138 nəfər təşkil edib. 2012-ci ildən bu sayda azalma qeydə alınmışdır ki, 2018-ci ildə bu rəqəm 
338 nəfəri göstərmişdir. 2012-ci ildə 15-17 yaş arası qızların 4392 nəfəri ana olmuşdusa, 2018-ci 
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ildə bu rəqəm 2129 nəfərə bərabər olmuşdur. Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanın cənub 
rayonlarında erkən nikah halları digərlərinə nisbətdə daha geniş yayılmışdır. Qeyd etmək lazımdır 
ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 176-cı maddəsinin birinci bəndində 
göstərilir ki, insanı nikaha məcburetməyə görə iki min manatdan üç min manata qədər cərimə və 
iki ilə qədər azadlıqdan məhrumetmə cəzası tətbiq olunur. Həmin maddənin ikinci bəndində isə 
nikah yaşına çatmayan insanı nikaha məcbur etməyə görə dörd min manata qədər cərimə və 
yaxud dörd ilə qədər həbs nəzərdə tutulur. Məcbur edənin ata və ana, yaxud digər yaxınların 
olmasından asılı olmayaraq, Cinayət Məcəlləsində açıq cəzalar müəyyənləşdirilib. 

6. “Evlilik iqtisadi bazarı modeli” 
Bazar əmtəə və xidmətlərin alqı-satqısının həyata keçirildiyi məkandır. Bazarın müxtəlif 

növləri vardır. Məsələn, əmək bazarı, əmtəə və xidmətlər bazarı və s. Əmək bazarını iqtisadi 
bazarla ifadə etsək, onun obyektləri insanlar, subyektləri isə iş təklif edən müəssisə və 
təşkilatlardır. Yəni, insanlar əmək bazarında əmtəə rolunu oynamaqla öz keyfiyyətlərinə uyğun 
olaraq digərlərindən fərqlənməyə çalışırlar. 

Evlilik iqtisadi bazarı da, əmək bazarı kimi insanlardan təşkil olunmuş bazar modelidir. Bu 
model iqtisadiyyatın “Tələb və təklif qanunu”nun və “Ekonomiksin 3-cü prinsipi” ilə birbaşa 
bağlıdır. Belə ki, Şəkil 1-də cədvəlin üfüqi xətti boyunca insanın müxtəlif yaşları verilmişdir. 
Şaquli xətt boyunca isə şərti faizlərlə evlilikdən gələcək faydalılıq təsvir olunmuşdur. 

 

 
Şəkil 1. “Evlilik iqtisadi bazarı modeli” 

 
Təsvir etsək ki, insan 0-10 yaş aralığında evlilik həyatına keçid edərsə, onun evlilik üçün 

lazım olan tələblərinə olan faydalılıq 0-10% arasında dəyişəcəkdir. 10-20 yaş aralığındakı insan 
evlənən zaman evlilikdən alacağı faydalılıq faizi 10-30% arasında dəyişəcəkdir. Bu yaş aralığında 
evlilik üçün lazım olan tələblərin bir qismi formalaşsa da, xüsusilə 10-18 yaş arası bu tələblərin az 
bir qismi təmin oluna bilən olacaqdır. 18-20 yaş arası dövrdə insan formalaşmış olsa da, təhsil 
tələbləri tam ödənmiş olmadığından ona gələ biləcək maksimum faydalılıq faizi 30% olacaqdır. 
Evlilik iqtisadi bazarı modelində evlilikdən alınacaq faydalılıq faizinin pik nöqtəsi 20-30 yaş 
aralığında, xüsusən də 30 yaşda yaşanacaqdır. Belə ki, insan bu yaş aralığında istər maddi, istərsə 
də mənəvi tələblərini 100% olmasa da, 90% ödəmək iqtidarında olur. Ona görə də, 20-30 yaş 
aralığındakı insanın evlilikdən alacağı faydalılıq da 30%-dən 90%-ə qədər artacaqdır. 30-40 
yaşları aralığındakı insanın evlilikdən alacağı faydalılıq faizləri də 20-30 yaş aralığındakı 
insandan o qədər fərqlənməsə də, insan bu yaşda bir sıra tələblərinə təklifləri tapa bilməməklə üz-
üzə qalır. 30-40 yaş aralığındakı insanın faydalılıq faizləri 80-90% arasında dəyişir. Yaş artdıqca, 
tələblər dəyişsə də, bu tələblərə uyğun təkliflərin yetərlilik səviyyəsi sual doğuran 
məsələlərdəndir. 40-50 yaş aralığındakı insanın evlilikdən alacağı faydalılıq getdikcə azalır, 80%-
dən 60%-ə enir. Bu yaş aralığındakı insanın tələbləri ona evlilikdən alacağı faydalılığı azaldır. Bu 
insanın əmək fəaliyyəti prosesində nisbətən geriləməsi, övlad sahibi olması ehtimalının 20-40 yaş 
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aralığındakı insandan az olması onlara evlilkdən gələcək faydalılığı da azaldacaqdır. Eyni 
minvalla 50-60 yaş aralığındakı insanın evlilikdən alacağı faiz də 60%-dən 50%-ə doğru azalır. 
Tələblər təkliflərə uyğunlaşmadığından faydalılıq da az faiz göstərəcəkdir. 60-70 yaş aralığındakı 
insanın əmək fəaliyyətini yekunlaşdırması, əmək qabiliyyətinin demək olar ki, zəifləməsi onun 
evlilikdən alacağı faydalılıq faizini 50%-dən 40%-ə endirir. 70 yaşdan 80 yaşa qədər insanda 
İEOÖ-lərdə səhiyyə problemi ümumiyyətlə həmin insanın sağqalma ehtimalını azaldır. Belə ki, 
həmin insanın evlilikdən alacağı faydalılıq faizi 40%-dən 10%-ə qədər enir. Bundan sonrakı 
dönəmdə, yəni 80 yaşdan sonrakı zaman müddətində evlilik baxımından insan tələblərinə cavab 
verən təkliflər olmadığına və ya az olduğuna görə onların evlilikdən aldıqları faydalılıq faizi də 
10% təşkil edəcəkdir. 

Göstərilənlər marjinal faydanı düşünən ağıllı insanı əks etdirir və ümumi evlilik müddətini 
özündə əks etdirmir. Yəni, yaşlar həmin yaşda evlənəcək insanın aldığı faydalılıq faizlərini göstə-
rir. Tələblərin isə insandan insana dəyişkən olmasına baxmayaraq, əksər insanların tələbləri ümu-
mi xarakter daşıyır. Məsələn, təhsil, sağlamlıq, qidalanma, əmək fəaliyyəti, övlada sahibolma və s. 

NƏTİCƏ 
Dövlətlər erkən nikahlarınazaldılması istiqamətində addımlar atmağa başlayır.Əslində hər il 

uşaq olaraq evlənən qızların sayı azalmaqdadır. Təəssüf ki, bu dəyişiklik çox yavaş baş verir. 
Əgər dünya tərəqqini kəskin sürətləndirməsə və investisiya qoyuluşlarını genişləndirməsə, sürətli 
təbii artım cari qazancı geri qaytaracaq və erkən yaşda ailə quran qızların sayı bir daha artacaqdır. 

Tədqiqat, erkən nikahların sona çatması üçün aydın bir iqtisadi əsaslandırma təmin edir. Uşaq 
evliliyi yalnız erkən nikahların qurbanlarını və onların övladları üçün potensial həssas nəticələri 
olan sosial problem deyil. Həmçinin, ölkələrin böyüməsi və yoxsulluğun azaldılması qabiliyyətinə 
təsir edən iqtisadi bir problemdir. Tədqiqat erkən nikahların sona çatdırılmasının necə olacağını da 
göstərir: qızları təlim-tədris prosesindən uzaq tutmamaqla. Ümid edilir ki, qızlar təhsil prosesinə 
maksimum səviyyədə cəlb olunacaq, insan kapitalının formalaşması müsbət yöndə vüsət alaraq 
bu minvalda investisiyaların artımına kömək edəcəkdir. Nəticədə, erkən nikahların iqtisadi 
zərərləri aradan qaldırılacaqdır. 
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XÜLASƏ 
Azərbaycanda post-neft dövrü yaşanılır və əsas diqqət qeyri-neft sektorunun canlandırılması-

na yönəldilib.Qeyri-neft sektorunun mühüm tərkib hissəsi hesab edilən turizm, inkişafı ləngidən 
problemlərlə əlaqədar yeni araşdırmaların, tədqiqatların aparılmasını zəruri etmişdir. Tədqiqat 
işində ölkənin turizm sektorunun mövcud problemləri, bu problemlərin həlli yollarının 
araşdırılması və turizm potensialından istifadənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri öz əksini 
tapmışdır. Göstərilən problemlərə diqqətin artırılması və təklif edilən həll yollarının icrasının 
reallaşdırılması, resurslardan səmərəli istifadə edilməsi bu sahənin gələcək inkişafı üçün olduqca 
əhəmiyyətli olacaqdır. 

AÇAR SÖZLƏR: Turizm potensialı, regional inkişaf, turizm infrastrukturu 

 

 GİRİŞ 
Müasir dövrdə Azərbaycanın turizm strategiyasınn əsasında əvvəlki dövrlərdə əldə edilmiş 

uğurların möhkəmləndirilməsi və gələcək üçün müəyyənləşdirilmiş prioritet istiqamətlərin hədəf 
kimi seçilməsi dayanır. Bir sıra çatışmazlıqlara baxmayaraq Azərbaycan üçün nisbətən gənc olan 
bu xidmət sektoru hərtərəfli inkişaf hədəfini qarşısında bir məqsəd kimi qoymuşdur. Bu 
istiqamətdə həyata keçirilən ilk addım kimi hüquqi bazanın formalaşdırılması, normativ aktların 
qəbul olunması və yeni infrastruktur elementlərinin yaradılması olmuşdur.  

 Turizm bir fəaliyyət sahəsi olaraq daim araşdırılır, yeni nəticələrin əldə edilməsinə 
istiqamətlənən tədqiqatlar həyata keçirilir. Aslanov E.İ., Bilalov B.Ə., Əlirzayev Ə.Q., Budaqov 
B., Məmmədov E.Q. və digər tədqiqatçılar tərəfindən bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar 
problemin araşdırılmasında mühüm rol oynamışdır.  

 Turizm dünya iqtisadiyyatının dinamik inkişaf edən və yüksək gəlirli sahələrindən biridir. 
Ölkə vətəndaşlarının, eləcə də, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olaraq 
gəlmiş olduğu ölkə daxilində ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə istirahət etməsi, 
sağlamlıqlarının təmin edilməsi, yeni insanlarla tanış olma, idraki (tarix və mədəniyyyət 
sərvətlərindən mənəvi cəhətdən mənimsəmə və sair), iş-peşə (tutduğu vəzifədən irəli gələn işlərin 
icra edilməsi istisnalıq təşkil edir), idman və dini məqsədlərlə daimi olaraq məskunlaşdığı 
məkandan müvəqqəti olaraq getmələri (səyahətləri) turizmin mahiyyətini ifadə edir.  

 Turizm iqtisadi kateqoriyadır. Beləki iqtisadi nöqteyi-nəzərdən, turizm iqtisad elminin bir 
sahəsi olub, təsərrüfatın bu sahəsində əhalinin böyük hissəsinin turist xidmətlərinə olan tələbatını 
ödəmək məqsədilə istehsal edən, paylayan, mübadilə və istehlak edən insanların hərəkətlərini 
öyrənir. Müasir turizm iqtisai hadisə kimi: 1) sənaye qismində çıxış edir; 2) turist məhsulu və 
xidməti kimi iştirak edir; 3) milli iqtisadiyatın katalizatoru kimi çıxış edir; 4) miili gəlirin turizm 
sahısi üzrə ixtisaslaşdırılmış ölkələrin xeyrinə yenidən bölüşdürülməsi mexanizmi kimi iştirak 
edir; 5) məşğulluğun və yerli infrastrukturun inkişafına təsir edir; 6) yüksək səviyyəli 
effektivliklə və investitsiyaların tezliklə geri qaytarılması ilə xarakterizə olunur; 6) təbiətin və 
mədəni irsin qorunmasında səmərəli vasitə kimi çıxış edir; 7) praktiki olaraq bütün təsərrüfat sa-
hələri və insan fəliyyəti ilə uyğunlaşır (3). 
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 Turizmin Azərbaycanda inkişafı üçün xarici təcrübənin öyrənilməsi və bu təcrübənin ölkədə 
tətbiqi gələcək inkişaf üçün əhəmiyyətlidir. Belə ki, turizmin geniş işkişaf etdiyi ölkələrdən 
Rusiya, Türkiyə, Qərbi Avropa ölkələri, ABŞ və Latın Amerika ölkələrinin əksəriyyətinin turizm 
təcrübəsinin mənimsənilməsi ölkəmiz üçün vacib hesab edilir. Almaniyada tarixi simvolların 
yerləşdiyi muzeylərdə müxtəlif dərnəklərin, ekskursiyaların, həmçinin muzeylərin 3D görüntülü 
video çarxlarının hazırlanması turistlərin cəlb edilməsində xüsusi rola sahibdir. İtaliya isə bu 
sahədə bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir. Turizmdə vergi güzəştlərinin tətbiqi istiqamətində 
İtaliya son zamanlar bir sıra uğurlu addımlar atmışdır. 2014-cü ildə tətbiq edilən, “ArtBonus” 
kimi tarixə düşən vergi güzəşti sisteminin obyektinə özəl donorların, o cümlədən, biznesin 2014, 
2015 və 2016-ci illər ərzində İtalyan mədəniyyətin təşviq edilməsi məqsədilə iəanələri aid edilir. 
İtaliya tərəfindən az ulduzlu hotellərin tikintisi, onların rekonstruksiyası, bu sektorun 
elektronlaşdırılması məqsədi ilə 30 fazilik vergi güzəştinin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
ABŞ və Turkiyə turizm istiqamətində müxtəlif dünya miqyaslı təhsil proqramları təklif edirlər. 
Azərbaycanda bu sahədə fəaliyyət göstərəcək şəxslərin ixtisaslarını artırmaq məqsədi ilə həmin 
ölkələrdə təhsil proqramlarına cəlb edilməsi bu sahənin inkişafı baxımından olduqca əhəmiyyəli 
ola bilər. Latviya hökuməti velosiped turizminin əsas istiqamətlərini və marşrutlarını müəyyən 
edərək, bu marşrutlar boyu azulduzlu və ya ulduzsuz hotellərin tikilməsinə çalışır.Nəzərər alsaq 
ki, Azərbaycan İpək Yolunun üzərində yerləşir, həmçinin bir sıra ölkələr digər ölkələrə keçmək 
üçün Azərbaycandan tranzit ölkə kimi istifadə edir (4). 

Turizm sektoru biznes maraqlarını əlaqələndirməklə, dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca 
hədəfində və cəmiyyətin mütərəqqi tarixi-mədəni inkişafında aparıcı rol oynamalıdır.Belə ki, 
ölkənin və hər bir vətəndaşın mədəni səviyyəsinin inkişafı, mənəvi potensialının artırılması, həyat 
rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlətin məqsədli-proqram alətləri və eyni zamanda 
bütün qurumların, nazirliklərin birgə məqsəd və vəzifələri olmalıdır. 29 dekabr 2012-ci il fərmanı 
ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan 2020:Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyası bu istiqamətdə atılmış 
vacib addımlardandır. Konsepsiyanın başlıca strateji məqsədi mövcud imkanlar və resurs 
ehtiyatlarını nəzərə almaqla, Azərbaycanda davamlı iqtisadi artım və yüksək sosial rifah, səmərəli 
dövlət idarəetməsi və qanunun aliliyi, insanların bütün hüquq və azadlıqlarının tam təmin 
olunması və vətəndaş cəmiyyətinin ölkənin ictimai həyatında fəal statusu ilə səciyyələnən 
inkişaf mərhələsinə nail olmaqdır (2).  

Azərbaycanda turizmin inkişafının prioritet istiqamətləri aşağıdakılardır: 
1. Daxili və gəlmə turizmin inkişafı; 
2. Ölkədə turizm xidmətlərinin uyğunlaşdıraraq beynəlxalq standartların tələblərinə cavab 

verən səviyyəyə gətirilməsi; 
3. Turizm naviqasiyasını, istiqamətverici işarələri, regionlarda turizm resursları və proq-

ramları haqqında informasiyanı özündə əks etdirən turizm informasiya alətlərinin yaradılması; 
4. Azərbaycanın bütün regionlarında mövcud potensiala uyğun inkişaf etdirilməsi mümkün 

olan turizm məhsulunu təşviq etmək üçün səylərin əlaqələndirilməsi. 
Azərbaycanda turizm potensialının mövcud vəziyyəti və ondan istifadənin təhlilinin 

aparılması üçün istifadə edilən səmərəli yollardan biri SWOT analizi metodudur. Məhz bu metod 
turizm sektorunun mövcud vəziyyətinin təhlilində istifadə olunmuş universal alətdir və onun 
nəticələrindən səmərəli istifadə etsək regionlar üçün turizmin inkişafında optimal strategiyanı və 
Azərbaycanın beynəlxalq turist cəlbediciliyini müəyyənləşdirmək olar.  

SWOT metoduna əsaslanaraq ölkə turizminin inkişafı üçün güclü tərəfləri müəyyənləşdirsək 
aşağıdakı nəticələri əldə etmiş olarıq: 

- Ölkə çox zəngin mədəni-tarixi və təbii irsə malikdir, bu da xarici turistlər üçün xüsusi 
maraq kəsb edir; 

- Şərqlə Qərbin ekzotik komponentlərnə malik sosial-mədəni xüsusiyyətlər; 
- Əlverişli iqlimin mövcudluğu; 
- Ölkənin zəngin tarixə və mədəni irsə malik olması; 
- Zəngin arxitekturaya sahiblik (İçəri Şəhər, Kiş və İlisu kəndləri və sair); 
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- Palçıq vulkanları kimi qeyri-adi təbiət fenomenləri; 
- Lokal tarixi potensiala bağlı olaraq inkişaf edən əl sənətləri məhsullarının mövcudluğu; 
- Bakıda və regionda artmaqda olan 5 ulduzlu otellər, müxtəlif əyləncəməkanları və lüks 

restoranlar; 
- Ləziz dada malik olan zəngin milli mətbəx; 
- Azərbaycanın ərazisində relyefin bütün növlərini görmək olar: dağlar, ovalıqlar, düzənlik-

lər, vadilər. Azərbaycan ərazisinin təxminən yarısını dağlar təşkil edir (5). 
Ölkəmizdə turizmin inkişafını ləngidən bir sıra zəif tərəflər mövcuddur ki, bu da 

Azərbaycanda turizmin aktiv inkişafına mane olan amildir. Bunlara aşağıdakılardır:  
Regionda turizm potensialının yetərincə dəyərləndirilməsində maneə kimi çıxış edən 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mövcudluğu;  
Ölkə əhalisinin, xüsusəndə regionlarda məskunlaşmış əhalinin mədəni, tarixi və təbii 

mirasa qarşı laqeyd yanaşması. Eyni zamanda mədəni və tarixi irsə vəeləcə də milli parklara 
ictimai nəzarətin nisbətən zəif olması;  

Ölkənin təbii, sosial və siyasi mühütində baş verən istənilən miqyaslı neqativ amillərin 
ölkədaxili aparıcı mediya nəşrlərində düzgün dəyəndirilməməsi və bu cür təbliğatın xarici 
ictimaiyyətə təsir etmə elastikliyinin yüksəkliyi;  

Ölkəmizdə istirahət düşərgələrinə yaxın ərazilərdə məskunlaşmış əhali tərəfindən ətraf 
mühütin məişətdən atılan tullantılar vasitəsi ilə çirkləndirilməsi;  

Ölkəmizdə böyük tutumlu otellərin, istirahət mərkəzlərinin azlığı və ya mövcud olanların 
ölkənin orijinal memarlıq nümunələrinə uyğunsuzluğu;  

Regionlarda turiz müəssisələrinin azlığı və ya mövcud olanların yetərincətəbliğ 
olunmaması. Turizm müəssisələrinin əsasən Bakı şəhərində yerləşməsi;  

Regionlarda turizmin inkişafı baxımından nəqliyyat infrastrukturunun avtomobil nəqliyyatı 
üzərində təmərküzləşməsi. Belə ki, regionlarda aeroportların, dəmir və su yolu infrastrukturunun 
yetərsiz olması regionlara səyahətin əsasən avtomobil yolu ilə mümkünlüyü;  

Ölkəmizin turizm potensialı baxımından əhəmiyyətli regionlarında yolları, 
telekomunikasiya xətlərini, mərkəzi su və isitmə sistemini, elektrik və təbii qaz təminatını, eyni 
zamanda turizm marşrutları üzrə istirahət dayanacaqlarını əhatəedən regional infrastrukturun 
olmaması və ya mövcud olanların beynəlxalqstandartlara cavab verməməsi; 

 Ölkənin regionlarında dörd, üç ulduzlu otellərin, motellərin və hostellərin, eyni zamanda 
yüksək səviyyəli alış-veriş mərkəzlərinin kifayət qədər olmaması; 

 Regionlarda ATM-lərin çox az olması, eyni zamanda nəğdsız hesablaşmaların həyata 
keçrilməsində “online” ödəmə və alış-veriş sistemlərinin kifayət qədər geniş tətbiq olunmaması; 

 Regionlarda xarici ölkələrdn gələn turistlərə xidmətlərin göstərilməsi baxımından işçilərin 
beynəlxalq dillərdə nisbətən sərbəst danışılmaması; 

 Gələn turistlərin ölkə haqqında məlumatlandırılması baxımından tanıtımının yetərincə 
təşkil olunmaması (Azərbaycanla bağlı məlumat broşuralar, kitabçalar və sair qıtlığı); 

Ölkəyə gələn xarici vətəndaşlara qarşı sərhəd-keçid məntəqələrində diqqətin az olması 
(bürokratik əngəllər, viza problemləri, qarışıqlıq, informasiya reklamlarının yetərsizliyi və sair);  

 Ölkəmizin su hövzəsinin çaylar, kanallar, göllər və dənizlərdən ibarət olmasına 
baxmayaraq teploxod, yaxta və digər müxtəlif nov gəmi və qayıqlarda üçün liman imkanlarının 
azlığı;  

 Ölkəmizə gələn turistlərin nəqliyyat vasitələrindən sərbəst istifadəsini təmin etmək üçün 
nəqliyyat infrasrtukturunu əhatə edən yol hərəkəti qaydalarını və istiqamətlərini göstərən 
nişanların, eyni zamanda nəqliyyat vasitələrində elanların azlığı və bunların yalnız rəsmi dövlət 
dili Azərbaycan dilində olması.  

Beləliklə, Azərbaycanda istər daxili, istərsədə gəlmə turizmi baxımından sektorun inkişafında 
qarşıda duran vəzifələrin reallaşdırılması üçün başlıca şərt qeyd olunan mövcud imkanlar 
daxilində ölkənin güclü və zəif turizm potensialının tədqiq edilməsi və risklərin müəyyənləşdiril-
məsidir. 
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TƏDQİQAT METODU 
Tədqiqatın metodunu Azərbaycanda turizm potensialından səmərəli səmərəli istifadə ilə bağlı 

araşdırmaların aparılması, bu sahədə yaranan problemlər və bu problemlərin həlli yollarının 
tapılması, yeni biliklərin əldə edilməsi və tətbiq dairəsinin müəyyənləşdirilməsi təşkil edir. 
Tədqiqat işinin gedişatında müşahidə, müqayisə, təhlil və ümumiləşdirmə metodlarından istifadə 
edilmişdir. Müşahidə metodu vasitəsilə turizm proseslərinin ölkədə təsirləri müəyyən edilir. 
Aparılan müşahidə nəticəsində əldə edilən məlumatlardan planlı və məqsədə uyğun formada 
istifadə olunur. Müqayisə metodu vasitəsilə turizmin inkişafının müxtəlif illər üzrə müqayisəsini 
aparmaqla bu sahənin inkişafına mane olan ünsürlər aydınlaşır və qabaqlayıcı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi yolları müəyyənləşir. Təhlil metodu ilə müşahidə və müqayisə metodlarının 
aparılmasından əldə olunan nəticələr ətraflı təhlil edilməklə bu sahənin inkişaf etirilməsi üçün 
yeni formalar, metodlar müəyyənləşdirir. Ümumiləşdirmə metodu isə digər üç metodun 
nəticələrini ümumiləşdirməklə yekun nəticənin əldə edilməsinə xidmət etmiş olur. SWOT 
metoduna əsaslanaraq ölkə turizminin inkişafı üçün güclü, zəif tərəflər və eyni zamanda təhlükə 
və imkanlar müəyyən edilmişdir. 

NƏTİCƏ 
Azərbaycanın turizm potensialının müasir vəziyyətinin təhlili, onun nəzərimetodoloji 

əsaslarının araşdırılması və turizm potensialından səmərəli istifadənin 
təkmilləşdirilməsi yollarının tədqiqi müəyyən nəticələrin alınmasını və səmərəli 
təkliflərin irəli sürülməsini təmin etmişdir. Aparılmış tədqiqatın nəticələri aşağıdakılardır: 
1.Müasir dünyada turizm dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatın yüksək gəlirli sahələrindən biri 
olaraq əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə səbəb olan iqtisadi inkişafın ən mühüm 
amilləri sırasında çıxış edir.  

2. Turizm potensialından istifadə turizm bazarında tələbin dəyişməsi nəticəsində baş verir ki, 
bu da regionun ümumiqtisadi, sosial-demoqrafik, fərdi davranış, mədəni və psixoloji amillərindən 
aslıdır. 

3. Səmərəli turizm sektoru regionun açıq iqtisadi sistemində fəaliyyət göstərir və sosial-
iqtisadi sistemə inteqrasiya prosesində turizm subyekti, turist vəturizm obyekti ilə ifadə olunur. 

4. Açıq turizm sistemi daxili və xarici aləmin təsiri altında fəaliyyət göstərməklə nəinki 
ölkənin iqtisadi siyasətinin, eyni zamanda onun sosial siyasətinin reallaşdırılmasında əlverişli və 
təsiredici qüvvəyə malikdir.  

5. Ölkənin davamlı iqtisadi inkişafında turizmin rolu iqtisadi artımın mümkün hüdudları 
çərçivəsində turizmin dəyişən tələblər və ya məqsədlər istiqamətindəki inkişaf meyli kimi başa 
düşülür.  

6. Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı xüsusiyyəti kimi onun əlverişli geosiyasi 
mövqeyi, neft sektorundan əldə edilmiş gəlirlər hesabına qeyrineft sektorunun artan inkişaf meyli, 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, tarixi, mədəni və təbii turizm ehtiyatları göstərilə bilər.  

7. Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda müalicəvi turizm xüsusi imkanlara malikdir və 
ölkəyə bu məqsədlə gələn turistlərin sayının 1% artması sanatoriyakurort müəssisələrində 
göstərilən pullu xidmətlərin həcminin 0,33% artmasına səbəb olacaqdır.  

8. Azərbaycanda turizm sahəsi üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiya qoyuluşunun 1 faiz 
artması turizm fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş ÜDM-in 0,78 faiz artmasını təmin edir. 

9.Turizm sektoru üçün xarakterik sahələrdən olan mehmanxana vərestoran xidmətlərində son 
məhsulun həcminin 10% artımı bu sahənin umumi buraxılışında 3,1 %, istirahət, mədəniyyət və 
idman tədbirlərinin təşkili üzrəxidmətlərdə son məhsulun həcminin 10% artımı bu sahənin ümumi 
buraxılışında 10%, turizmlə əlaqədər nəqliyyat xidmətlərində 10% artım bu sahənin umumi 
buraxılışında 0,8% artımına səbəb olur. Eyni zamanda, bu sahələrdə baş verən dəyişiklik ölkə 
üzrə ümumi məhsul buraxılışının həcmində 0,1% artıma səbəb olur. 

10. Ticarət xidmətlərində son məhsulun 10% dəyişməsi turizmdə 0,96%, tikinti sahəsində 
son məhsulun 10% dəyişməsi turizmdə 0,68%, mədən sənayesində son məhsulun artan hər 10%-i 
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turizmdə 0,45%, nəqliyyat sektorunda son məhsulun artan hər 10%-i turizmdə 0,4%, dövlət 
idarəetməsi və müdafiə, məcburi sosial sığorta sahəsində xidmətlərin son məhsulunun artan hər 
10%-i turizmdə 0,39% və emal sənayesində son məhsulun artan hər 10%-i turizmdə 0,31% 
kapital qoyuluşunun artımına səbəb olur. 
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Xülasə 
Hal-hazırki həyatımızda çox böyük bir sistemin içindəyik, bu çox böyük maliyyə və 

iqtisadiyyat sistemidir ki, insanlar və şirkətlər daima bu böyük pul dövriyyəsində iştirak edirlər. 
Bəzən nağd formada olan əməliyyatlar, bəzən isə nağdsız formada olur. İlk ticarət 
əməliyyatlarından çox uzun bir müddət sonra nağd əməliyyatlar nağdsız ödənişlərə keçid etməyə 
başladı və indi də sürətlə inkişaf edir Bu məqalə nağdsız cəmiyyətin ölkəmizdəki rolu, hazırki 
vəziyyəti, iqtisadiyyata,biznes mühitinə və insanların həyatına gündəlik təsiri barəsindədir. 
Müəyyən statistikalar, rəqəmlər və analizlərlə bu təsirləri görə bilərik. 

Açar Sözlər: Pul siyasəti, nağdsız cəmiyyət, plastik kartlar. 

Giriş 
Tarix boyunca ticarətdə ödəniş üçün istifadə edilən vasitələrin tez-tez dəyişdiyi görülmüşdür. 

Keçmişdən bu günə olan dövr ərzində daha sürətli və daha səmərəli ödəniş sistemi araşdırılıb 
tətqiq edilmişdir. Ödəniş sistemləri hər gün yenilənərək öz əhatə dairəsini genişləndirir. Ödəniş 
sistemlərinin mütəmadi inkişafı və dəyişməsi nağd pul lazımdırmı suallarını ortaya qoyur.  

Nağdsız cəmiyyət müasir iqtisadiyyatda pulun ən son təkamülüdür. Beynəlxalq Valyuta 
Fondunun keçmiş rəhbəri Michel Camdessusun sözlərinə görə mərkəzləşdirilmiş planlı 
iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçmək istəyən dövlətlərin Mərkəzi Banklarının əsas 
prioriteti ödəniş sistemlərində inkişafa nail olmaqdır. 

Bir cəmiyyətin nağdsız sistemə keçməsi, cəmiyyətdəki fərdlərin ödəmə vərdişlərinin nağd 
puldan nağdsız ödəniş sisteminə yönəldə bilməsiylə əlaqəlidir. Nağdsız ödəniş sistemini daha 
yaxşı mənimsəyən ölkələr, nağdsız cəmiyyətə çevrilməyə daha yaxındır. 

Tədqiqatın metodu 
Keçmiş zamanlarda insanlar daima müəyyən ticarət əməliyyatarını məhsulların mübadailəsi 

ilə həyata keçiriblər. Qonşulardan, dostlardan özlərində olmayan məhsulu almış, qarşılığında isə 
onlarda olmayan, amma özlərində mövcud olan bir məhsulu vermişlər. Bununla da dünyada ilkin 
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ticarət əməliyyatları yaranıb. İnsanlar bir-biriləri ilə, həmçinin müəyyən əşyaları belə mübadilə, 
yaxud dəyişmə formasında etmişlər. Amma düşünün o zamanda yaşayırıq, dostlarımızdan nəsə 
almaq istədiyimiz zaman müəyyən konfliktlər yarana bilər, hansı ki mübadilə etdiklərimizin 
dəyəri tamam fərqli ola bilər. Bu kimi digər hallar da sonda vahid pulun yaranmasına gətirib çı-
xartdı. Amma bu qısa zamanda baş vermədi, zaman-zaman öz yerini tutdu və sonda vahid vasitə 
yarandı. Əvvəlcə uzun müddət kağız pul və dəmir pullar istifadə edildi, daha sonra isə texnolo-
giyanın inkişafı nəticəsində POS terminallar, bank kartları və nəhayət internet bankçılığında 
müəyyən yeniliklər yarandı. Bugünə qədər insanlar daima bunun üzərində çalışır, insanların 
həyatının daha da yaxşılaşdırılması və sadələşdirilməsi üçün müəyyən tədbirlər görürlər. Hal-
hazırda baş verən bütün proseslər bizi gələcəkdə yeniliklərin gözləyəcəyini xəbər verir. 

2018-ci ilin ilk 8 ayında nağdsız əməliyyatların ümumi həcmi 1 milyard 717 milyon manat, 
2019-cu ildə isə 2 milyard 712 milyon manat təşkil etmişdir. Bu isə 2018-ci ilə nisbətən 57.9% 
artım deməkdir. Əlavə olaraq, 2018-ci ilin ilk 8 ayında dövrün sonuna əsasən dövriyyədə olan 
ödəniş kartlarının sayı 6 milyon 224 min ədəd təşkil etmişdir. 2019-cu ildə isə müvafiq olaraq ilk 
8 ayında dövrün sonuna əsasən dövriyyədə olan ödəniş kartlarının sayı təqribən 16% artaraq 7 
milyon 209 min ədəd təşkil etmişdir. Bu nəticələr Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 
ödəniş sistemlərinin statistikası bölməsinə əsasən hesablanmışdır. Bundan belə nəticəyə gələ 
bilərik ki, ölkəmizdə insanların kartlara olan marağı artır və onlar tranzaksiyaları nağdsız şəkildə 
etməyə cəhd edirlər. Həmçinin insanlar müəyyən hallarda əmək haqlarını, sosial müavinətləri, 
tələbə təqaüdlərini kart vasitəsi ilə əldə etdikəri üçün onlar əməliyyatlarda daha çox kartdan 
istifadə edə bilirlər. Ölkəmizdə “2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal 
ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilib və əsas məqsədi nağdsız ödəniş 
mühitini daha da böyütmək, iqtisadiyyatda nağd dövriyyənin və hesablaşmaların həcmini 
azaltmaqdır.  

Mənim fikrimcə, nağdsız cəmiyyətin ən üstün cəhəti insanların öz xərclərinə nəzarət etmək 
qabiliyyətinin artmasıdır. Etdiyimiz hər bir əməliyyatı tez bir zamanda görmək imkanı yaranır. 
Uzun müddət əvvəl baş vermiş əməliyyatlara çıxışımızın olması aylıq hesabatların yaranmasında 
mütləq şəkildə bizim işimizi asanlaşdırır və sürətləndirir. Pulun oğurlanması halının qarşısı alınır. 
Çünki bütün vəsait hesabda olur və pula toxunmaq imkanı yoxdur. Başqa ölkələrin ərazisində 
olarkən plastik kartlar vasitəsi ilə ödənişləri həyata keçirmək daha uyğun və rahat olur. Çünki 
konvertasiya əməliyyatları zamanı istənilən valyutaya keçid etmək mümkün olur. Aviabilet, otel 
rezervasiyalarını da kartla etmək daha da asandır. Bəzən insanlar kartlarla ödənişlərə görə 
müəyyən miqdarda keşbeklər də əldə edir, bu da nağdsız ödənişlərə marağı artırır. Əlavə olaraq 
müəyyən məhsulların ödənişini nağdsız qaydada edən zaman bonusların, endirimlərin əldə 
edilməsi kartalardan istifadəyə əlavə stimul gətirir. Mobil, sığorta, cərimə, dövlət ödənişlərini 
plastik kartlar vasitəsi ilə çox qısa zamanda etmək olduğu üçün vaxt itkisinin də qarşısı alınır. 

Yaşadığımız dövrdə nağdsız cəmiyyətin formalaşmasında olan əsas amillərdən biri gənc 
nəslin tələbinin artmasıdır. Gənclər ödənişlərin daha asan və sürətli həyata keçməsinin 
tərəfdarıdır. Qlobal dünyada olan dəyişikliklər, texnologiyanın inkişafı insanların gözləntilərini 
daha da artırır. Fikrimcə, nağdsız cəmiyyətin formalaşması dövlət, insanlar, texnologiyanın 
inkişafı və infrastrukturdan asılıdır. Texnologiyanın inkişafı dövlət və insanlar arasında 
cəmiyyətin formalaşmasına təsir edir. Dövlət texnologiyanın yeniliklərindən istifadə edərək 
qərarlar qəbul edir, pul siyasətini tənzimləyir. İnsanlar isə bundan yararlanır. Təhlükəsizlik 
məsələsi də insanların nağdsız ödənişlərə meyl etməsinə səbəb olan faktorlardan biridir. Əlavə 
olaraq onu qeyd edə bilərik ki, azad rəqabət və açıq iqtisadiyyat şəraitində insanların və şirkətlərin 
nağdsız ödəniş imkanlarından istifadəsi daha da genişlənir. 

Nağdsız cəmiyyətin iqtisadi əhəmiyyəti böyükdür, çünki hökümət üçün birbaşa olaraq bütün 
əməliyyatlara nəzarət etmək imkanı yaranır və beləliklə korrupsiya, çirkli pulların yuyulması, 
vergidən yayınma halları azalır, hansı ki birbaşa olaraq iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsir 
göstərir. Bildiyimiz kimi, pul siyasəti və dövriyyədə olan pulun həcmi Mərkəzi Bank tərəfindən 
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idarə olunur. Elektron ödənişlər makroiqtisadi xeyir gətirirmi? Bu suala cavab vermək üçün 
Moody’s analitik 2011-2015-сi illərdə Azərbaycanın da daxil olduğu 70 ölkənin məlumatlarından 
istifadə edib və son olaraq kartdan istifadənin genişlənməsinin ÜDM-ni $74 milyard dəyərində 
artırdığı qənaətinə gəliblər. Digər amillərin eyni olduğunu nəzərə alaraq, ortalama olaraq 70 
ölkədə kartdan istifadənin 1 faiz artması birbaşa olaraq ÜDM-nin 0.04% artmasına gətirib çıxarır. 
Azərbaycanda bu rəqəm 0.03%-ə, inkişaf etmiş ölkələrdə isə bu rəqəm 0.09%-ə bərabərdir. 
Bundan əlavə təhlilə görə kartdan istifadənin artması 2012-2015-ci illərdə ölkəmizdə istehlak 
qabiliyyətini 0.06% artırıb. Bunu da qeyd edə bilərik ki, nağdsız ödənişlər iqtisadiyyatın 
canlanması ilə nəticələnir. Nağdsız ödənişlər mərkəzi bankların işini rahatlaşdırır, iqtisadi və pul 
siyasəti qərarlarının düzgünlüyünə gətirib çıxarır. Kölgə iqtisadiyyatının fəaliyyəti daha da azalır. 
Araşdırmaya görə, ödənişlər üçün debit və kredit kartlarından birbaşa istifadə ƏDV-dən yayınma 
hallarını azaldır. 

İlk öncə banklar üçün yararadılmış təşəbbüsü qeyd etmək istərdim. 2013-cü ildən etibarən 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nağdsız ödənişləri daha da artırmaq, elektron 
bankçılığı daha da inkişaf etdirmək və innovativ tətbiqlərin daha geniş istifadəsinin təşviqinə 
yönəlmiş addım olaraq 5 ayrı nominasiyada ilin banklarını seçir. Hal-hazırda sahibkarlar üçün çox 
əlverişli imkan yaradılıb. Kampaniyalardan bəzilərinə bu ilin əvvəlində, yanvar ayının 1-dən 
etibarən qərar verildi, bu qərarlar əsasən vergi sistemi ilə bağlıdır. Əsas yeniliklərdən biri ticarət 
və iaşə müssisələrində ödənişlər zamanı tutulan verginin (ƏDV-nin) bir hissəsinin müştəriyə 
qaytarılmasıdır. Belə ki, ödənişi POS terminallar və kassa çeki ilə edənlər ƏDV-nin 15% və 10%-
ni geri alacaq. Mal və xidmətlərin alınnması zamanı ödənilən ƏDV-nin 15% və 10%-nin əhaliyə 
geri qaytarılması da onlayn kassa aparatlarının işə düşməsindən sonra başlayacaq və artıq Vergilər 
Nazirliyinin keçirdiyi tenderin qalibi də məlumdur. Yeniliklərdən biri də Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.1.24-cü maddəsinə əsasən fərdi sahibkarlar üçün 1 
yanvar 2019-cu il tarixindən 3 il müddətinə POS terminal vasitəsilə nağdsız qaydada aparılan 
ödənişlərə görə onların ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə uyğun müəyyən edilən verginin 25 faizi 
həcmində azaldılır. Bu qərarın verilməsində əsas məqsəd biznes mühitində nağdsız ödənişlərin 
həcmini genişləndirmək və marağın artırılmasıdır.  

Biznes əməliyyatlarının və ödənişlərinin nağdsız formada yerinə yetirilməsi artıq dünya 
əhalisi tərəfdən qəbul edilib, effektivliyin daha da arıtırlması və səmərəliliyə nail olmaq üçün yeni 
üsullar axtarılır. İlk olaraq onu vurğulaya bilərik ki, nağdsız formada əməliyyatlar zamanı pula 
toxunma şansı olmur, insanlar və şirkətlərin pulları fiziki formada oğurlamaq şansı azalır. 
Məsələn, ABŞ-ın hökümət nümayəndəlikləri cinayətlərin sayını azaltmaq məqsədi ilə insanları 
elektron ödənişlərə təşviq edən proqramlar hazırlamışdır. İnformasiya iqtisadiyyatı və siyasəti 
jurnalının araşdırmasına görə, hər 1000 nəfərə 1 ədəd POS terminalın artırılması cinayət 
dərəcəsini 2.2-5.6% azaldacaq. Bu araşdırmaya Azərbaycan da daxil olmaqla 71 ölkə aid 
edilmişdir və məqsədi elektron maliyyə əməliyyatlarının iqtisadi cinayətə təsirini öyrənməkdir. 
Müştəri əlaqələri strategiyasının əsas hissələrindən biri də inam və təhlükəsizliklə bağlıdır ki, 
banklar buna xüsusi diqqət yetirməlidirlər.  

Nəticə 
Nəticə olaraq, bu qənaətə gələ bilərik ki, nağdlı hesablaşmalardan nağdsız cəmiyyətə keçid 

kifayət qədər effektiv və səmərəli bir yoldur. Nağdsız cəmiyyətin ölkə iqtisadiyyatına təsiri 
böyükdür. Nağdsız ödənişlərdən istifadə iqtisadiyyatın inkişafına təkan verir, prosesləri 
sürətləndirir və insanların həyatını asanlaşdırır. Nağdsız ödənişlər insanların zamanlarını daha 
səmərəli istifadə etməsinə şərait yaradır və boşa vaxt itkisinin qarşısını alır. Nağdsız cəmiyyətə 
keçid isə addımlı şəkildə baş verir, buna tez bir zamanda nail olmaq isə asan deyil. Ölkəmiz bu 
istiqamətdə addımlarına başlayıb, nağdsız ödənişlərin, hesabaşmaların, plastik kartların rolunun 
biznes mühitində, insanların həyatında artırmağı hədəfləyir.  
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XÜLASƏ 
Maliyyə bazarlarının əsasını təşkil edən səhm bazarı hal-hazırda Azərbaycanda inkişaf 

etməkdədir. Ölkəmizdə maliyyə bazarının sürətlə formalaşması prosesi ilə iqtisadiyyat və hüquq 
sahəsində aparılan islahatlar prosesi bazar infrastrukturunun yaradılması nəticəsində mümkündür. 
Yeni formalaşdırılan bazar infrastrukturunun ən vacib hissələrindən biri qiymətli kağızlar 
bazarıdır. Azərbaycanda kapitala tələbat çoxdur, amma banklarda kredit dərəcələrinin, bank 
faizlərinin artım sürəti yüksəkdir. Ölkəmizdə səhm bazarlarının inkişaf etdirilməsinin yüksək 
iqtisadi əhəmiyyəti olsa da, bu prosesin bütün dövrlərinin dövlət tənziminin və normativ-hüquqi 
bazasının tam formalaşmaması bu tədqiqat mövzusunun aktuallığına gətirib çıxarmışdır.Səhm 
bazarının inkişaf etməsi və səhm bazarının təkmilləşdirilməsi, ölkədəki iqtisadiyyatda davamlı 
iqtisadi artımın təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Səhm bazarının güclü inkişaf etməsi, 
dövlət tərəfindən proqramların qəbul olunması və hayata keçirilməsi, həmçinin iqtisadiyyatın real 
sektorunun maliyyə ehtiyacının ödənilməsi problemləri, Azərbaycanda kapitala yüksək tələbat bu 
mövzünunun aktuallığına gətirib çıxarıb. Məqalənin əsas məqsədi müasir dövrdə səhm 
bazarlarının inkişaf istiqamətlərini, bu sahədəki mövcud problem və nöqsanların araşdırılması, 
beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq daha da inkişaf etmiş və ölkə reallığına uyğun vahid sistemin 
formalaşdırılması üçün təkliflər və tövsiyələr irəli sürməkdir. 

AÇAR SÖZLƏR: Maliyyə, Bazar, İqtisadi 

 

GİRİŞ 
İqtisadiyyatın inkişafında xüsusi roluna görə fərqlənən bazar qiymətli kağızı olan səhmlər 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. İlk səhmlər coğrafi kəşflər dövründə meydana gəlmişdir. Dəniz 
ekspedisiyalarının və iri ticarət karvanlarının maliyələşdirilməsi üçün əhəmiyyətli kapital 
qoyuluşuna ehtiyac hiss edilirdi. Qiymətli kağızların ən əsas növləri olan səhmlər ilə korporativ 
istiqrazların yaranması istehsalın vacib tələblərindən irəli gəlmişdir. Çünki, səhmlər ilə korporativ 
istiqrazlar real kapitalların mərkəzləşdirilməyinin vacib alətləri vəzifəsini icra edir. Eyni zamanda 
korporativ qiymətli kağızlarından istifadə olunması əhalinin bazar əlaqələri və istehsal sferasında 
marağının təmin edilməsində, iqtisadiyyatla əlaqəli mədəniyyətin formalaşmağına zəmin 
yaratmışdır. Bu proses hazırki dövrdə davam etməkdə olaraq mühüm rol oynamaqdadır. 

Səhm bazarı, digər bazarlar kimi, bitkin texnoloji silsilələrin mürəkkəb təşkilati-iqtisadi 
sistemi kimi çıxış edir. Burada, bir yandan, qiymətli kağızlar buraxan emitentlər (hüquqi və fiziki 
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şəxslər), digər yandan isə qiymətli kağızları alan investorlar (hüquqi və fiziki şəxslər), həmçinin 
qiymətli kağızların tədavülünə və müxtəlif fond əməliуyatların keçirilməsinə kömək edən 
vasitəçilər mövcuddur.Hər bir iqtisadiyyatın bir qütbündə pul yığımlarının artığı, digərində isə 
investisiyalar üçün əlavə pul vəsaitlərinin cəlb edilməsinə ehtiyac yaranır.  

TƏDQIQAT METODU 
Uzun tarixi inkişaf yolu keçmiş səhm bazarları bu yolun müxtəlif mərhələlərində tədricən 

təşkilati, hüquqi və iqtisadi xarakterli yeni üsullar və elementlərlə tamamlanmşdır. İnkişaf etmiş 
ölkələrdə iki əsas metoddan istifadə edilir. Bunlar fundamental analiz və texniki analizdir. 

Bildiyimiz kimi 2015-ci il fevralın 21-ə kimi manat dollar qarşısında öz stabilliyini qoruyub 
saxlayırdı. Həmin vaxtda kimi 1 manat 0.78 dollar olaraq qalırdı və ilk devalvasiya olduqdan 
sonra 1 manat 1.05 dollar oldu və bu manatın məzzənəsi üçün yetərincə zərbə idi. Beləki manat 
dollar qarşısında 38% ucuzlaşdı. Aydındır ki, belə zərbə 1994-1995-ci illərdə və bir müddət 
aradan sonra 1999- cu ildə qeydə alınmışdı . 2015-ci ilin fevral ayında dəyən zərbədən çox 
keçmədi və sonuncu ən böyük devalvasiya 2015-ci ilin 21 dekabr tarixində qeydə alındı. Buna 
səbəb 2015-ci ilin iyul aylarında dünya bazarında neftin qiymətinin sürətlə aşaqı düşməsi oldu və 
valyuta bazarına sərt təsir göstərdi. (Abbasov A.H., 2016: s.22) Bununlada Mərkəzi Bankın qərarı 
ilə 21 dekabr 2015-ci ildən manat Üzən Valyuta sisteminə keçdi və 1 manat 1.55 dolar oldu. Bu 
prosesin təsiri ilə səhm bazarında nələr yaşandı bütün bunları sxem şəklində aşağıda göstərək.  

2018-ci il ərzində qiymətli kağızlar bazarında artımdan əlavə, müsbət yönümlü qiymət və 
keyfiyyət yenilikləri göstərilmişdir. Buna əsas olaraq göstərmək olar ki, 2018-ci ildə qiymətli 
kağızlar bazarı 2017-ci illə nisbətdə 12 faiz çoxalaraq 15,7 milyard manat təşkil etmişdir. 2016-
2017-ci illər hesabat dövrü müddətində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 
vasitəsiylə daxildən borclanma siyasətinin yürüdülməsi, bununla yanaşı AR-nın Mərkəzi Bankı 
hesabına milli valyutaya olunan təzyiqləri azaltmaq məqsədilə not buraxılışları dövlət sənədləri 
bazarında prosedurların həcminin artım dinamikasını təyin etmiş bununla yanaşı dövlət 
istiqrazları bazarı 48 faiz, not bazarı isə 19,4 dəfə çoxalmışdır. 
 

  2018- ci il 2017- ci il 2018-

2017-ci 

illər üzrə 

fərq 

Bazardakı 

payı (%) Əqd sayı Məbləği (mlrd 

AZN) 

Əqd 

sayı 

Məbləği (mlrd 

AZN) 

Korporativ qiymətli 

kağızlar 

2 948 3.66 3,235 8.75 -58% 23% 

İlkin bazar 167 2.27 628 8.25 -73%   

Təkrar bazar 2,781 1.39 2 607 0.50 3 dəfə   

Dövlət qiymətli kağızları 1 096 6.07 282 0.84 7 dəfə 39% 

İlkin bazar 998 5.98 228 0.69 9 dəfə   

Təkrar bazar 98 0.86 54 0.15 -41%   

Törəmə maliyyə alətləri 83,939 5.94 45 833 4.44 34% 38% 

Repo/əks-repo 51 0.52 2 0.02 25 dəfə 0.30% 

Qiymətli kağızlar bazarı 88 034 15.72 49 352 14.03 12% 100% 

İlkin bazar 1 165 8.25 835 8.94 -8%   

təkrar bazar 86 869 7.47 48 496 5.09 47%   

Cədvəl 1. Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarının statistik göstəriciləri, Mənbə: https://www.afbia.az/ qk-gostericiler 

 
Qiymətli kağızlar bazarınının ayrılmaz hissəsi fond bazarıdır və bu kağızların satışına görə 

fond bazarlarının fəaliyyəti birinci və ikinci bazarlara ayrılır. Təşkil edilən bazarın fərqləndirici 
yönü – burada alıcı və satıcı tərəflərin görüşməsi və istək və təklif amilindən asılı şəkildə ayrı-ayrı 
əqdlərin bağlanma imkanlarının mümkünlüyüdür. 2019-cu ildə 11,5 milyard. manat və 4,1 
milyard. ABŞ dolları məbləğində qiymətli kağızların dövlət qeydiyyatı aparılmışdır. 

Bakı Fond Birjası” QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi 
dəyəri 2019-cu il üzrə 10 022,897 milyon manat təşkil etmişdir. 2019 –cu ildə ildə bağlanmış 
əqdlərin sayı isə 1,65% artaraq 3 338 olub. BFB-nin dövriyyəsinin 85,1%-i və yaxud 8 531,92 
milyon manatı dövlət qiymətli kağızlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 0,15% çoxdur. 
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Həmçinin 2019-cu ildə korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə əqdlərin dəyəri 26,2% artaraq 
746,684 milyon manat, repo əməliyyatları üzrə əqdlərin dəyəri 39,8% artaraq 744,294 milyon 
manat olub.2019-cu il ərzində (244 ticarət günü) Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən 
əqdlərin ümumi həcmi 14,033,797,038 AZN , orta günlük həcmi isə 57,515,562 AZN təşkil 
etmişdir.  
 

 

 

Bazarlar/ Əməliyyatlar 

31.12.2019-cu il tarixinə 31.12.2019-cu il tarixinə 

Əqdləri həcmi  

(manatla) 

Əqdlərin sayı Əqdlərin orta günlük 

həcmi (manatla) 

Əqdlərin 

orta günlük sayı 

1. Dövlət qiymətli kağızları 11,781,968,963 2,177 48,286,758 8.92 

1.1. İlkin bazar 10,877,166,709 1,581 44,578,552 6.48 

Dövlət istiqrazları 659,008,281 368 2,700,854 1.51 

ARMB* qiymətli kağızları 10,218,158,428 1,213 41,877,698 4.97 

1.2. Təkrar bazar 904,802,254 596 3,708,206 2.44 

Dövlət istiqrazları 525,745,218 513 2,154,694 2.10 

ARMB qiymətli kağızları 379,057,036 83 1,553,512 0.34 

2. Korporativ qiymətli kağızlar 1,129,248,340 2,665 4,628,067 10.92 

2.1. İlkin bazar 167,095,367 59 684,817 0.24 

2.1.1. Səhmlər 700,000  3 2,869 0.01 

2.1.2. İstiqrazlar 166,395,367 56 681,948 0.23 

- İpoteka istiqrazları 151,007,578 25 618,884 0.10 

- Digər istiqrazlar 15,387,789 31 63,065 0.13 

2.2. Təkrar bazar 962,152,973 2,606 3,943,250 10.68 

2.2.1. Səhmlər 3,360,103 2,069 13,771 8.48 

2.2.2. İstiqrazlar 958,792,870 537 3,929,479 2.20 

- İpoteka istiqrazları 916,068,096 47 3,754,377 0.19 

- Digər istiqrazlar 42,724,774 490 175,102 2.01 

3. Repo əməliyyatları 1,122,579,735 618 4,600,737 2.53 

Dövlət istiqrazları üzrə 737,173,415 545 3,021,203 2.23 

ARMB qiymətli kağızları üzrə 375,410,922 55 1,538,569 0.23 

Korporativ qiymətli kağızlar üzrə 9,995,398 18 40,965 0.07 

Cəmi (1+2+3) 14,033,797,038 5,460 57,515,562 22.38 

- o cümlədən: ilkin bazar 11,044,262,076 1,640 45,263,369 6.72 

- o cümlədən: təkrar bazar 1,866,955,227 3,202 7,651,456 13.12 

Cədvəl 2. BFB-nin ticarət dövriyyəsinin illik və orta günlük cədvəli 
mənbə: https://bfb.az/wp-content/uploads/2015/07/Statistika-2019-.pdf 

 

NƏTICƏ 
Səhm bazarının genişlənib inkişafı isə ölkədə prespektivli investisiya şəraitinin yaranması və 

yuxarıdakı göstərilənlərin daha tez bir zamanda reallaşması üçün mövcud səbəbdir. Digər bir 
tərəfdən səhm bazarı borclarının və ödəmələrinin problemlərini aradan qaldıraraq istehsal və 
başqa iqtisadi münasibətlərin kəsilməzliyinin təmin edilməsində əsas rola sahibdir. Bu sahə üçün 
əsas alətlər isə, vurğuladığımız kimi səhm bazarının tərkibi hissəsi kimi olan veksel bir də 
istiqrazla aparılan əməliyyatlardır.  

Səhm bazarı respublikamızın iqtisadiyyatına birbaşa təsir edir. Nəticədə, əgər səhmlərin 
dəyəri enərsə bunun iqtisadiyyatda mənfi təsiri hiss olunmağa başlayacaq, onun fasiləsizliyi 
pozulmağa doğru irəliləyəcəkdir. Bu səbəbdən də bu cür halların baş verməməsi məqsədilə dövlət 
tərəfindən fond bazarının fəaliyyəti daima tənzimlənməlidir. Səmlərin mühüm problemlərindən 
biri onun dəyərinin enib-qalxmasındır. Sırf bu səbəbdən də Gələcək zamanlarda ölkəmizdə 
qiymətli kağızların məbləğinin enib-qalxması probleminin həll edilməsi üçün investisiya 
ehtiyyatları və səhm bazarı imkanlarının mütənasibliyi daim diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Səhm bazarının lazımi səviyyədə inkişaf etdirilməsi üçün zəruri olan bəzi məsələlərlə bağlı 
müəyyən təkliflər irəli sürmək mümkündür: 

 Bu sahədə mövcud olan qanunvericilik bazası dünya standartlarına cavab verəcək şəkildə 
təkmilləşdirilməlidir.  
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 Respublikamızın səhm bazarında rəqabətin daha da gücləndirilməsi üçün dövriyyədəki 
investisiya ehtiyyatlarının daha çox artırılması, bundan əlavə yaxın xarici ölkələrə buraxılmış 
maliyyə vəsaitlərinə görə Azərbaycan Respublikasında səhm bazarının formalaşmasına yönəlmiş 
tədbirlərin keçirilməsi; 

Ölkəmizin səhm bazarında mühüm çətinliklərin olmasına baxmayaraq bu ölkədə kapital 
yatırılması baxımından xarici investorlar və qurumlar kapital yatırılmasına görə Respublikamızın 
bazarını prespektivli bazar sayılırlar. Bunun əsas səbəbi Respublikamızda olduqca səmərəli 
investisiya mühitinin olması hesab olunur. 
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XÜLASƏ 
Maliyyə bazarlarında birja məzənnələrinin müəyyən edilməsində ona birbaşa və ya dolayısı 

ilə təsir edən müxtəlif amilləri və ya tez-tez baş verən gözlənilməz dəyişiklikləri necə təhlil 
etməliyik sualına cavab vermək üçün beynəlxalq maliyyə bazarlarının nəzəriyyə və təcrübəsi 
əsasında hazırlanan metod və təhlillərdən istifadə etmək olar. Maliyyə bazarlarında investisiya 
fond alətlərinin qiymətləndirilməsi baxımından məzənnə dinamikasının izlənilməsi və emitentin 
fəaliyyət göstərdiyi sahədə onun maliyyə vəziyyətini öyrənməklə qiymətli kağıza investisiya 
reytinqinin verilməsi metodları vardır. Bunun nəticəsində isə qiymətli kağızlar bazarının təhlil 
edilməsində iki cərəyan meydana gəlmişdir. Birinci cərəyanın tərəfdarları fundamental təhlil 
məktəbini yaratmış, ikinci cərəyanın tərəfdarları isə texniki təhlil məktəbini, yaratmışdır.Bütün bu 
amilləri nəzərə alaraq maliyyə bazarlarının tədqiqat metodlarının araşdırılması məqaləlinin əsas 
məqsədidir. 

 

AÇAR SÖZLƏR: Maliyyə, Bazar, Gəlir 

GİRİŞ 
Maliyyə bazarlarının fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün inkişaf etmiş ölkələrdə iki əsas 

metoddan istifadə edilir. Bunlar fundamental analiz və texniki analizdir. 
Dünyanın ən iri istiqraz fondunun (PİMCO - aktivlərinin həcmi 790 mlrd, dollar təşkil edir) 

rəhbəri və “İstiqraz dünyasının Uorren Baffeti” adlandınlan Bili Qross da fundamental təhlil 
məktəbinin tərəfdarlarından hesab edilir. O bir investor kimi öz təcrübəsində ilk növbədə 
makroiqtisadi tendensiyaya nəzər salır, daha sonra sahəvi təhlilə keçir və yalnız bundan sonra 
investisiyanın yatırılması üçün konkret obyektin seçimini həyata keçirir. 

Texniki təhlilin əsas prinsipləri 80-cı illərin əvvəllərində analitik Con Mörfı tərəfindən 
verilmişdir. Onun əsas aksiomalarına daxildir: qiymət bütün hadisələri nəzərə alır, qiymətin 
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hərəkəti tendensiya meyillidir, tarix təkrarlanır. Səhm bazarının texniki təhlili səhmin məzənnə 
meylinin istiqamətinin göstərilməsinə əsaslanır. Bu prinsipial ilkin şərait keçmiş dövrlərin 
göstəricilərinə əsaslanaraq gələcək məzənnələr barədə proqnozlar verməyə imkan verir. 

TƏDQİQAT METODU 
Fundamental analiz əsasən maliyyə bazarlarında makroiqtisadi amillərin təsiri altında 

qiymətlərin hərəkətini öyrənir.Fundamental analizdə dünyadakı və ölkədə mövcud olan siyasi-
iqtisadi vəziyyətin, habelə iqtisadi sistemdə sənayenin ümumi vəziyyətinin öyrənilməsi nöqteyi-
nəzərindən, qiymət dəyişikliklərinin proqnozlaşdırılmasına yönəlmiş təhlil metodları aparılır.  

Maliyyə bazarında fundamental amillər adətən iki mövqedən qiymətləndirilir:  
1) rəsmi güzəşt dərəcəsinə təsir nöqteyi-nəzərindən;  
2) ölkənin milli iqtisadiyyatının vəziyyəti nöqteyi-nəzərindən  
Fundamental analiz zamanı bazara təsir göstərən iqtisadi, siyasi gözləntilər fors-major kimi 

amillər nəzərə alınır.Maliyyə bazarlarında fundamental analiz zamanı verilən məlumatların emalı 
aşağıdakıları özündə ehtiva edir: 

 iqtisadiyyatda məntiqi əlaqələrin aşkarlanması, ölkələrdə makroiqtisadi vəziyyətlərin 
müqayisəsi (uzunmüddətli əməliyyatlar zamanı istifadə edilir) 

 xəbərlər üzrə iş. (planlı göstəricinin və faktiki dəyərin müqayisəsi, qısa müddətli 
əməliyyatların aparılması bu sferadandır) 

 göstəricinin dəyişməsinin planlaşdırılması və bazarın hələ dəyərin dərc edilməsi faktından 
əvvəl onu bazar dinamikasına yatırmağa başlamasının istifadəsi. 

 “bazar əhval-ruhiyyəsinin” aşkarlanması. (bazar iştirakçılarını narahat edən əsas iqtisadi 
və ya siyasi hadisə və ya prosesin axtarışı)  

Struktur baxımından fundamental təhlilini makroiqtisadi, sahəvi və mikroiqtisadi kimi 
təsvir etmək olar. 

Makroiqtisadi fundamental təhlil ölkənin ümumi iqtisadiyyatını və onun mühüm sahələri 
olan sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti sahələrini xarakterizə edən ümumi tendensiyaların üzə 
çıxarılması məqsədini daşıyır. Haqqında danışdığımız təhlilin istiqamətlərini aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmaq olar: 

- ÜDM-nin təhlili; 
- əmək bazarı, gəlirlilik və məşğulluğun təhlili; 
- tədiyyə balansının təhlili; 
- pul sferası və pul kredit siyasətinin, valyuta məzənnəsinin təhlili: 
- maliyyə siyasəti, büdcə və vergi siyasətinin təhlili;  
- inflyasiya səviyyəsinin təhlili; 
- fond bazarının vəziyyətinin təhlili və s.. 
Sahəvi təhlil sahələrin investisiya cazibədarlığını qiymətləndirir. İnvestisiya cazibədarlığının 

bir sıra parametrlərlə xarakterizə etmək olar ki, bunlardan da ən vacibləri aşağıdakılardır: 
- istehsal həcmi tempinin artırılması; 
- sahələrdə istifadə olunan istehsal faktura qiymətlərinin artım tempi; 
- istehsal və maliyyə aktivlərinin gəlirliliyi; 
- kapital dövriyyəsinin sürəti. 
 
Mikroiqtisadi təhlil (və yaxud ayrı-ayrı müəssisələrin təhlili). Bu zaman ilk öncə əmtəə 

dövriyyəsinin dinamikası və yaxud xərclər çıxdıqdan sonra yerdə qalan mənfəətin dinamikası, 
həmçinin də müəssisənin özünəməxsus və borc vəsaitlərinin təmin olunması məsələsindəki 
maliyyə məsələləri mühüm rol oynayır. Hər bir təhlil müəssisənin keçən ilki rəqəmlərinin işlənib-
hazırlanması ilə başlayır ki, bu da şirkətin struktur və ya strategiyasında hansısa bir əhəmiyyətli 
işin baş verdiyini müəyyən etmək üçündür. Müəssisənin gəlirlilik proqnozu onun bazar mövqeyi 
əsasında müəyyənləşdirilir. Burada əsasən səhmin qiymətinin dəyişməsi ilə empirik əlaqədə olan 
göstəricilər, həmçinin də mütəxəssis böyük maraq kəsb edir. 
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Fundamental analiz bazar trendinin müəyyənləşdirilməsinə tövhə verə bilər, lakin əməliyya-
tın konkret məqamının müəyyən edilməsi üçün fundamental analiz əksərən kifayət etmir. Bu hal-
da, texniki analizin tətbiq edilməsi daha faydalıdır.Çünki fundamental analiz nəticəsində uzun-
müddətli investisiyanı həyata keçirən strateji investorlar öz işlərində əsas diqqəti məhz fundamen-
tal analizə verirlər, lakin bu zaman onlar qiymətlərin qısamüddətli texniki dəyişməsini nəzərdən 
qaçırmış olurlar. 

 
Göstərici Formula Göstəriş 

Borc əmsalı Cəlb olunan kapital 
Şəxsi kapital 

Cəlb olunan kapitalın həcmi 

Balans qiyməti Şəxsi kapital x Nominal qiymət 
Abunə kapital 

Bir səhm üzrə şəxsi kapitalın həcmi 

Bir səhm üzrə gəlir Düzəldilmiş nəticə 
səhmlərin sayı 

Bir səhmin cəmləşdirilmiş nəticəsinin həcmi 

«məzənnə/gəlir» 
nisbəti 

Birin məzənnəsi 
Bir səhm üzrə gəlir 

Qiymətin bu günkü qiymətə bərabər olması üçün 
bütöv il ərzində tələb olunan gəlir «məzənnə/cashflow» 

nisbəti 
Birja məzənnəsi 
Bir səhm üzrə cashflow 

Səhmlərin hesablanması zamanı cashflow 
əmsalının səhm məzənnəsində əks olunması Faktiki dividend gəlir Dividend x 100 

Birja məzənnəsi 
Birja məzənnəsi ilə müqayisədə dividendin həcmi 

Cədvəl 1. Maliyyə bazarlarında gəlirliliyinin əsas analiz göstəriciləri 
 

Texniki təhlil əsasən tələb və təklifin effektlivliyini və qiymət dəyişikliyini öyrənir. Onu çox 
vaxt çartizim (ingiliscə, chart-qrajik) adlandırırlar ki, bu da açıq mövqelərin həcmini əks etdirən 
göstəricilərin və müxtəlif amillərin öyrənilməsi zamanı diaqramların, qrafiklərin tərtib 
olunmasından ibarət olur. 

Texniki analiz - qiymətlərin hərəkətini proqnozlaşdırmaq və bazarın yaddaşa malik olduğunu 
fərz edərək bazar araşdırmasına yönəldilmiş ümumi yanaşmadır və bu səbəbdən, keçmişdə və 
indiki davranışdakı müşahidə edilmiş qanunauyğunluqlar kursun gələcək hərəkətinə təsir göstərə 
bilər. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə maliyyə bazarının analizi üçün istifadə edilən texniki analizdə əsas 
hipotez - bazar qiymətləri bazar iştirakçılarının bütün biliklərini, istəklərini və fəaliyyətlərini öz 
dinamikasında əks etdirərək hesaba alır. Nəticədə, həm qiymət, həm də həcm minlərlə treyderlər 
ordusu tərəfindən tamamlanan hər bir əməliyyatı özündə cəmləşdirir. Analizə intuitiv (psixoloji) 
yanaşma az sayda treyderlər tərəfindən qəbul edilir və bir qayda olaraq, uzunmüddətli uğurlara 
gətirib çıxarmır. 

Texniki analiz vasitəsilə qurulan bazar hərəkətinin proqnozu bazar iştirakçısının davranış 
strategiyasının ilk tərkib hissəsidir. Edilən proqnozların əsasında mövqeyin açılması və ona nə 
qədər sərmayə qoyulması barədə qərar qəbul edilir. Qiymətlərin proqnozlaşdırılması treyderə nə 
edəcəyini (almağı və ya satmağı) bildirir, taktika bunu nə zaman etməyi müəyyənləşdirməyə 
kömək edir və kapital idarəetmə qaydaları əməliyyata nə qədər sərmayə qoymaq lazım olduğunu 

təlqin edir. 
Məhz bütün texniki analiz vasitələrinə sahib olmaq, təhlil zamanı bazar hərəkəti proqnoz-

larını əməliyyatların açılması üçün kifayət dərəcədə ehtimalla əldə etməyə imkan verir və taktiki 
bacarıq və nizam - intizam effektiv qərarlar qəbul etməyə imkan verir. 

Ümumilikdə texniki təhlil zamanı aşağıdakıları müəyyən etmək olar: 
-qiyməti proqnozlaşdırmaq: mütəxəssislər qiymət dəyişikliyinin proqnozunu həm funda-

mental, həm də qrafik və diaqramların köməyilə edə bilirlər; 
-vaxtı müəyyən etmək: mövqelərin açılıb- bağlanmasının dəqiq müəyyən edilməsi zamanı 

fundamental təhlildənsə qrafik təhlil daha səmərəli olur; 
-əsas indikatorun üzə çıxarılması: əgər bazar fəaliyyəti ona qarşı olan təsirləri kənarlaşdıra 

bilirsə, onda qiymətlərin qalxıb-enməsinə bazarın əsas indikatoru kimi baxa bilərik. Qiymətlərin 
dəyişməsi trend təhlilinin əsasını təşkil edir və bütün texniki təhlilin təməli kimi hesab olunur. 

NƏTİCƏ 
Beləliklə də, fundamental təhlilin köməkliyi ilə gəlirlər barəsində proqnoz vermək olur ki, bu 

da nəticə etibarı ilə səhmin gələcək qiymətinə də təsir edə bilir. Belə ki, iqtisadiyyatın sahələrin-
dən asılı olaraq qabaqlama, paralel və yaxud geri qalmalarla inkişaf edir ki, bu da onların səhmlə-
rinin məzənnəsinə təsir göstərir. Birja kurslarının hərəkəti üçün sahəvi gəlirdən başqa daha iki 

Baku Engineering University 260 Baku/Azerbaijan



göstəricidən - sahəvi sifarişlərin daxil olması və sənaye istehsalının həcmindən istifadə edilir ki, 
bunlar da öz növbəsində investora qabaqcadan investisiya haqqında qərar verməyə imkan verir. 
Onlar gözlənilən əmtəə dövriyyəsinin dinamikasını və müvafiq sahələrin gəlirliyini özündə əks 
etdirir. 

Gəlirlərin dinamikası səhmin məzənnə hərəkətinə təsir göstərən ən mühüm amillərdən biridir. 
Göstərilən indikatorlardan başqa gəlirin dinamikası valyuta məzənnələrinin, xüsusilə də dolların 
enib-qalxmasından, həmçinin də sahənin ixracatçı və yaxud idxalatçı olub olmamasından da asılı 
olur. 

Nəticə etibari ilə maliyyə bazarlarının fundamental təhlili səhmlərin müasir təhlilində mühüm 
yer tutur və qiymət dəyişməsinin qiymətləndirilməsi zamanı mühüm qərarların çıxarılmasına 
kömək edir. Bununla belə birjadakı hadisələrin hamısını fundamental təhlilin köməkliyilə izah 
etmək və proqnozlaşdırmaq heç də həmişə mümkün olmur. Bu məsələlərlə həmçinin texniki təhlil 
məktəbi də məşğul olur. 

Texniki təhlil bazarın texniki və ya daxili təhlili qiymət dəyişikliyinin daha da hərtərəfli 
öyrənilməsində istifadə edilir. Daxili ona görə adlanır ki burada yalnız qiymətlərin dəyişmə 
qrafiki və heç bir amilin təsiri nəzərə alınmadan keçmiş dövrdən hazırki zamana qədər onların 
həcmi hesablanır. Fundamental təhlil kimi texniki təhlil də özünün quruluşuna malikdir. 

Sözsüz ki, klassik texniki təhlil də işin nəticələrinə tam təminat verə bilməz. Texniki təhlil nə 
qədər yaxşı olsa da, birja qiymətlərinin hərəkəti barədə dəqiq məlumat verə bilməz. Bunu hətta 
böyük ekspertlər də söyləyə bilməzlər. Əgər qiymətlərin hərəkətini hesablamaq mümkün olsaydı, 
onda hər bir iri investor öz müvafiq hesabat proqramını işləyib hazırlayardı. Dünyada heç kəs 
səhmlərin məzənnələrinin hərəkətini yaxın üç ay üçün həmişə düzgün proqnozlaşdıra bilməz. 
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XÜLASƏ 
Azərbaycanda son illər həyata keçirilən iqtisadi islahatlar ölkədə davamlı iqtisadi inkişafa 

zəmin yaratmışdır. Neft gəlirlərindən daxil olan vəsaitin bir hissəsi ölkənin bazar iqtisadiyyatı 
sisteminin formalaşmasında istifadə edilir.Dövlət büdcəsinin həcmi hər il əhəmiyyətli şəkildə artır 
və dövlət büdcəsinin böyüməsi fonunda vergilərin rolu və əhəmiyyəti hər gün daha da 
artmaqdadır.Vergi gələrlərinin artmasına kömək edən ən əhəmiyyətli faktorlardan biri vergi 
inzibatçılığıdır. Bu texnologiyalardan ən məhsuldar və sürətli istifadə edən vergi organları digər 
dövlət təşkilatlarından daha aktivdir.Hazırda sistemin əhəmiyyətli bir hissəsi elektron fəaliyyət 
göstərməsi ölkədə kölgə iqtisadiyyatının azalmasına müsbət təsir göstərir. Bu çalışmada 
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innovasiya və texnoloji yeniliklərin vergi sistemində tətbiqinin vergi inzibatçılığına təsiri 
araşdırılmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR: Azərbaycan vergi sistemi, innovasiya , vergi inzibatçılığı  

GIRIŞ 
Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar nəticəsində son illər ölkədə 

makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi əldə edilmiş, iqtisadiyyatda struktur dəyişiklikləri dərinləşmiş, 
sahibkarlığın inkişafı üçün münbit şərait yaranmışdır. Bütün istiqamətlərdə ardıcıl aparılan işlər 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına, o cümlədən əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına güclü təkan 
vermişdir. Dünyada baş verən qlobal tendensiyalar, dünya iqtisadi sistemində inteqrasiyanın 
dərinləşməsi və biliklərə əsaslanan müasir iqtisadiyyatın qurulması texnoloji baxımdan 
təkmil vergi sistemlərini yaratmağa sövq edir. Bu baxımdan Azərbaycanın vergi xidməti son illər 
əsaslı modernizasiya prosesindən keçmiş, onun texnoloji imkanları 
genişləndirilmiş, vergi inzibatçılığı təkmilləşdirilmişdir. 

TƏDQIQAT METODU 
 Tədqiqat işinin nəzəri və mеtodoloii əsаsını vergi sistemindəki innovasiyaların inzibatçılığa 

təsiri mövzusudur.Bu istiqamətdə tədqiqаtçılаrın vergi inzibatçılığı sahəsinə аid olаn fundаmеntаl 
əsərləri, еləcə də vergi inzibatçılığının ümumi nəzəriyyəsi, innovasiyaların tətbiqinin inzibatçılığa 
təsirinin qiymətləndirmələri, Аzərbаycаn Rеspublikаsında elektron idarəetmə sisteminin 
qurulması siyаsətinin təkmilləşdirilməsi ilə bаğlı fərmаn və sərəncаmlаrı, Milli Məclis tərəfindən 
qəbul еdilmiş müvаfiq qаnun və normativ aktlar, beynəlxalq təşkilatların müvafiq rəsmi sənədləri 
təşkil еdir. Qаrşıyа qoyulmuş vəzifələrin həlli üçün tədqiqаt prosеsində müqаyisəli təhlil və 
ümumiləşdirmə, sistеmli təhlil mеtodu, tаriхilik və məntiqiliyin vəhdəti, stаtistik , iqtisаdi-riyаzi 
üsullаr və modеllərdən istifаdə еdilmişdir. 

Vergi sistemində innovasiyaların tətbiqinin vergi inzibatçılığına təsiri 
Məlum məsələdir ki, informasiya texnologiya tam formalaşmadan öncə hər bir plan, 

sənədləşmə və bir çox bu kimi işlər qeydlər aparılaraq qeydiyyata alınır və eləcə də sənədləşirdi. 
Zaman ötdükcə texnologiyaların inkişafı sayəsində həm işlər asanlaşdı və həm insanların 
vaxtlarına daha çox qənaət oluundu. Bir neçə il bundan öncə insan hər hansısa bir ödənişi ödəmək 
və ya bu kimi digər işləri həyata keçirmək üçün daha çox növbələrdə qalırdı. Amma baş vermiş 
innovasiya genişlənməsi sayəsində bütün işlər öz axarına düşməyə başladı. Buna misal olaraq 
vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi yönümündə olan işləri göstərmək olar.  

Vergi inzibatçılığında aparılan islahatların nəticəsi olaraq 2006-cı il martın 17-də Vergilər 
Nazirliyinin Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi (AVİS) Layihəsinin təqdimatı olmuş-
dur. Bu layihə ümummilli lider “Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə 
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyanın (2003-2012-ci illər)” və 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlman Əliyevin “Azərbaycan respublikasında rabitə və 
informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın (Elektron 
Azərbaycan) təsdiq edilməsi haqqında sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrə əsaslanaraq hazır-
lanmışdır.  

Həmin dövrdə vergi sistemində həyata keçirilən islahatların başlıca olaraq məqsədi vergi 
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, vergi nəzarətinin gücləndirilməsi, vergi ödəyicilərinə mükəm-
məl xidmət sisteminin qurulması və inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. 2006-cı ildə vergi sisteminin 
təkmilləşdirilməsində ən mühüm nailiyyətlərindən biri “Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya 
Sistemi” layihəsinin həyata keçirilməsi olmuşdur. AVİS layihəsinin üstünlükləri aşağıdakılardan 
ibarətdir: 

Kağız dövriyyəsinin aradan qaldırılması; 
Nəzarət imkanlarının genişləndirilməsi; 
Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında texnoloji baxımdan mükəmməl elektron əlaqələ-

rin yaradılması; 
Digər dövlət strukturları ilə inteqrasiyanın möhkəmləndirilməsi; 
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Vergi orqanları arasında məlumat mübadiləsinin təkmilləşdirilməsi. 
Vergi sistemində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində ən 

mühüm uğurlardan biri olan AVİS –in əsas məqsədi büdcənin mədail hissəsinin tam və vaxtında 
formalaşdırılması, çevik və səmərəli vergi inzibatçılığının həyata keçirilməsi üçün effektli 
informasiya dəstəyinin təmin edilməsidir. Bundan başqa bu sistemin yaradılmasının məqsədləri 
sırasına Vergilər Nazirliyinin bütün strukturlarında vahid informasiya və məlumatların 
saxlanılması və emalı imkanlarının yaradılması; yerli vergi orqanlarının funksiyalarının 
avtomatlaşdırılmasıdır.  

Sistemin əsas üstün cəhətindən biri digər qurumların informasiya sistemləri ilə (İdarələrarası 
Avtomatlaşdırılmış Məlumat Axtarış Sistemi, Baş Xəzinadarlıq, Dövlət Statistika Komitəsi, 
Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Maliyyə 
Nazirliyi, Mərkəzi Bank, kommersiya bankları və s.) effektiv şəkildə qarşılıqlı məlumatlar 
mübadiləsi imkanının olmasıdır.  

Son zamanlar inkişaf etmiş ölkələrdə demokratiyanı daha da inkişaf etdirən amillərdən biri 
“Elektron hökümət” portalının formalaşdırılması hesab edilir. Yaradılan bu sistemin əsas məqsədi 
sosial xidmət təminatında dövlət qulluqçuları ilə vətəndaşlar arasında olan “məsafəni” azaltmaq, 
həmçinin, bu münasibətləri sadələşdirmək və şəffaflaşdırmaqdır. Bu məqsədə çatmağın vasitələri 
dövlət orqanları tərəfindən e-xidmətlərin geniş tətbiqi, onların sayının və keyfiyyətinin artırılması, 
vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluğunun yüksəldilməsidir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında rabitə və 
informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramının 
(Elektron Azərbaycan) təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamı, “Dövlət orqanlarının elektron 
xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 23 may 2011-ci il tarixli 
Fərmanı və digər normativ hüquqi aktlarla “Elektron höküməti”in fəaliyyəti üçün hüquqi baza 
yaradılıb. 

Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin elektron dövlət qeydiyyatı 2012-ci ilin 
fevral ayından tətbiq edilməyə başlanılmışdır. Həmin tarixdən 2017-ci ilə qədərki müddətdə 27 
mindən çox hüquqi şəxsin və ya ümumi qeydiyyata alınmış hüquqi şəxslərin 52,3%-nin qeydiyatı 
həmin üsulla aparılmışdır. 2017-ci ilin yekunlarına görə isə hüquqi şəxslərin 69,4%-i elektron 
qeydiyyatdan keçib. Hal-hazırda isə bu göstərici 80%-ə yaxındır.  

Müasir vergi administrasiyasında analitik potensialının gücləndirilməsi, yeni analitik və 
informasiya texnologiyalarından sərbəst istifadə edən və yüksək biliklərə malik olan kadrların 
ixtisaslaşdırılması vergi orqanlarının dayanıqlı inkişafını təmin edir. Belə ki, beynəlxalq təcrübəyə 
əsaslanaraq görərik ki, maliyyə böhranı olmasına baxmayaraq, xarici ölkələrin vergi orqanları hər 
il informasiya texnologiyalarına ayrılmış maliyyə xərclərini 20%-ə qədər artırır. Buna misal 
olaraq, dünyada vergi inzibatçılığı sahəsində innovasiyaları ilə tanınan Avstraliyanın vergi 
administrasiyası informasiya texnologiyaları infrastrukturunun, web-portalının və analitik 
potensialının gecləndirilməsi məqsədi ilə 2005-2010-cu illərdə “ATO Change Program” adlanan 
İnformasiya Texnologiyaları Modernizasiyası Layihəsinin icrası üçün 800 milyon dollara yaxın 
vəsait xərclənmişdir. Təbii ki, göstərilən bu nümunələr vergi inzibatçılığında informasiya 
texnologiyalarının vacibliyini və artan rolunu bir daha təsdiq edir.  

 

NƏTICƏ 
Aparılan tədqiqat nəticəsində əldə edilmiş nəticələrə əsasən ölkəmizdə yaradılan “elektron 

hökumət” portalı və vergi sistemində tətbiq olunmuş yeni innovasiyalar vergi sahəsində bir çox 
məlumatların daha dəqiq əks olunmasında öz töhfəsini verdiyi öyrənilmişdir. Belə ki, öncəki 
illərdə kağız məlumatlarla bəyannamələrin hazırlanmasına baxmayaraq, hal – hazırda belə 
bəyannamələr elektron formada hazırlanır. Bundan başqa DSMF bəyannamələrinin vergi 
bəyannamələri ayrı – ayrı hazırlanmasına baxmayaraq, 2019-cu ildə vergi sistemində aparılmış 
islahatlar nəticəsində bu bəyannamələr də birləşdirilmişdir.  
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Ölkəmizdə COVİD-19 pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı çağırışlar 
elektron ünsiyyət alətlərindən istifadənin əhatə dairəsini genişləndirib. Hal – hazırki sosial 
izolyasiya şəraitində əksər sahələrdə məsafədən idarəetmə tətbiq olunur. Bunların arasında 
müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən təklif edilən elektron xidmətlər, xüsusi olaraq da Vergilər 
Nazirliyinin təqdim etdiyi elektron kabinet xidməti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, 
yaradılmış elektron kabinetinin üstünləri vergi ödəyicilərinin elektron kabinet vasitəsilə vergi 
orqanına sənəd və məlumatları elektron üsulla göndərmək imkanı olur. Bu, həm vaxt itkisini 
aradan qaldırır, həm də ödəyiciyə sənədlərini istənilən məkandan operativ formada təqdim etmək 
imkanı yaradır. Bundan başqa, vergi ödəyicisi istənilən yerdə öz səhifəsinə daxil olaraq elektron 
kabinetdə uçot məlumatlarına, özünəməxsus sənəd və məlumatlara, habelə büdcə qarşısındakı 
öhdəliklərinə baxmaq və s. imkanlar əldə edir. Elektron kabinet vətəndaşın rahatlığını təmin 
etməklə yanaşı, həm də sosial izolyasiya tədbirləri zamanı sahibkarlar üçün vergi orqanları ilə 
əlaqələri təmin edən təhlükəsiz vasitədir.  

Bütün bunlardan əlavə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 21 mart 2020 tarixli 
fərmanına əsasən fiziki şəxslərin Azərbaycanda pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə xidməti 
göstərən şəxslərdən alınan mallara görə (neft – qaz məhsulları istisna olmaqla) ödənilmiş ƏDV-
nin qaytarılması qaydası təsdiq olunmuşdur. Qaydalara əsasən ilk olaraq istehlakçı fiziki şəxs 
ƏDV-nin qaytarılması məqsədləri üçün yaradılan portal – vahid informasiya bazasında 
qeydiyyatdan keçməlidir. İstehlakçılar əldə etdikləri nəzarət-kassa və ya POS-terminal çıxarışında 
qeyd olunan məlumatları çeki əldə etdiyi tarixdən 90 gün müddətinə portala daxil etməklə ƏDV-
nin qaytarılması ilə bağlı müaricət edirlər. Nağdsız qaydada ƏDV-nin 15%, nağd qaydada isə 
ƏDV-nin 10% müraciətin portalda qeyd olunmasından 30 gün müddətinə istehlakçının bank 
hesabına ödənilir.  

2019-2020-ci ildə vergi dəyişiklikləri aparıldıqdan sonra Bakı Araşdırmalar İnstitutunun 
keçirdiyi sorğu nəticəsində respondentlərin 33.2%-i hesab edir ki,vergidən yayınma və 
hesabatlılığa görə sanksiyaların sərtləşdirilməsini fəaliyyətlərində hiss etdiklərini, 38.7%- hiss 
etmədiyini, digər 29%-i isə bu suala ümumiyyətlə cavab verməyiblər. 

Aparılan strateji dəyişikliklərə, sənədlərin elektron dövriyyəyə keçirilməsinə və eləcə də 
vergi inzibatçılığında innovasiya təsirinin daha da təkmilləşdirilməsinə müəyyən qədər kömək 
etmək üçün aşağıdakı təklifləri qeyd etmək istərdim. 

- Vergi uçotunun elektronlaşdırılmasının daha da sürətləndirilməsi yönümdə işlərin 
aparılmasına ehtiyac var. Bəzi malların mədaxilinin, təsisçilərin pay qoyuluşunun, itkilərin hələdə 
kağız daşıyıcılarla uçota alınması mümkündür. Bütün bunların elektronlaşdırılması həm biznes 
fəaliyyətlərinin yüngülləşdirilməsi, həm də elektron auditin tətbiqinə geniş töhfə vermiş olar. 

- Alınmış Asan İmzaların qüvvədə olma müddətinin əvvəlki müddətinə nisbətən uzadılması 
da daha yararlı olardı.  
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XÜLASƏ 
Bu məqaləmizdə meyvə-tərəvəz mağazalarının təchizatçıları seçərkən hansı göstəricilərə nə 

dərəcədə əhəmiyyət verdiyini araşdırmışıq. Ayrıca, təchizatçıların göstəricilərinin isthlakçıların 
təcrübəsinə necə təsir etdiyi də araşdırılmışdır. Mağazalar tərəfindən təchizatçıların seçiminin 
istehlakçı yönümlü olub-olmamasının araşdırılması tədqiqat işimizin əsas məqsədidir. Bunların 
müəyyənləşdirilməsi üçün bir neçə meyvə-tərəvəz mağazalarının rəhbərliyi və işçiləri ilə 
müsahibə keçirilmiş, onlar arasında yazılı sorğu aparılmışdır. İstehlakçıların mağaza seçimindəki 
tərcihlərini öyrənmək məqsədi ilə istehlakçılar arasında onlayn sorğu keçirilmişdir. Daha sonra isə 
toplanan nəticələr statistik metodlarla təhlil olunmuşdur. Təhlillərin nəticəsində məlum olmuşdur 
ki, mağazalar istehlakçıların seçimi zamanı qiymət faktoruna olduqca böyük əhəmiyyət ayırırlar. 
İstehlakçıların mağaza seçimində də üstünlük verdikləri əsas göstərici qiymət və malın 
mövcudluğu amilləridir. İstehlakçıların bu ehtiyaclarının təmin olunması üçün isə, mağazanın 
təchizatçıları vaxtında çatdırma və kredit imkanı göstəricilərinə müsbət cavab verməlidirlər. 
Halbuki, sorğuların nəticələrinə əsasən bu iki göstərici, təchizatçıların faktiki seçimi zamanı 
mağazalar üçün ən az əhəmiyyətə sahib olan göstəricilərdir. 

AÇAR SÖZLƏR: Təchizatçıların qiymətləndirilməsi, Kiçik müəssisələr, İstehlakçılar 

GIRIŞ 
Müasir dövrdə şirkətlərin biznes fəaliyyətində təchizatçıların rolunun danılmaz fakt olması, 

təchizatçıların qiymətləndirmə və seçim meyarlarının da aktual mövzu olmasına səbəb olmuşdur. 
Bir çox hallarda, təchizatçılar şirkətlər tərəfindən qiymətləndirilərkən qiymət amilinə daha çox 
çəki verirlər. Lakin, təchizatçılar arasında seçim edərkən yalnız qiymət məsələsinə önəm vermək 
yanlış qərarların verilməsinə gətirib çıxara bilər. Təchizatçılarla iş zamanı, onlarla yüksək 
səviyyəli, dayanıqlı və etibarlı münasibətlərin qurulması ən vacib məsələdir. Çünki təchizatçı 
firmadan imtina edib yeni təchizatçı tapmaq olduqca çətin məsələdir. Təchizatçıları seçərkən, 
hansı firma ilə daha yaxşı, uzumüddətli əlaqələrin qurulmasının mümkünlüyü nəzərə alınmalıdır.  

Eyni zamanda onu da qeyd etməliyik ki, bütün göstəricilər üzrə əla qiymətləndirilən təchi-
zatçı firma tapmaq çox zaman mümkünsüz olur. Ona görə də, firmalar təchizatçıları seçərkən bir 
neçə göstəricini nəzərə alır və onlar arasında hansısa birinə, və ya bir neçəsinə daha çox önəm ve-
rirlər. 

Bu məqalədəki tədqiqat işinin də əsas vəzifəsi, ticarət müəssisələrinin təchizatçılar arasında 
seçim edərkən hansı faktorları hesaba almaları və bu faktorların, onların biznesinə, müştərilərinin 
məmunluğuna təsirlərinin öyrənilməsidir 

Təchizatçıların qiymətləndirilməsi ilə bağlı dünyada bir çox elmi tədqiqatlar və ədəbiyyat çap 
olunmuşdur. Bunlar arasında Dickson, Gordon, Weber və Current kimi müəlliflərin əsərləri daha 
məşhurdur. Weber və Current, təzhizatçıların qiymətləndirilməsi üçün çoxsaylı faktorları nəzərə 
alan metodlar işləyib hazırlamışlar və bu faktorlara müxtəlif çəkilər vermişlər. Chapman və 
Carter, Wagner və başqaları və bir çox digər müəlliflər keyfiyyət, qiymət, vaxtında çatdırma kimi 
göstəricilərə daha çox diqqət və önəm vermişlər. Bu tədqiqat işində isə təchizatçıların öz 
müştərilərinə kredit imkanı (sonradan ödəmə imkanı) təqdim etmələri faktoruna da toxunulacaq. 
Tərəfimizdən, bu faktorun da ticarət müəssisələrinin fəaliyyətində əhəmiyyətli rol oynaması 
qənaətinə gəlinib. 
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Təchizatçıların seçim prosesinin sadələşdirilməsi və effektivli olması üçün təchizatçıların 
qiymətləndirilməsində istifadə edilən göstəricilərinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasının hansı 
prinsiplər əsasında müəyyən edilməsinin lazım olduğunu araşdırmaq tələb olunur. Mağazalar 
təchizatçıların göstəricilərinin, onların müştərilərinin təcrübəsinə və məmnunluğuna necə təsir 
etdiyini bilirmi? Təchizatçıların seçimində önəm verdikləri faktorlar ilə istehlakçıların tərcihləri 
üst-üstə düşürmü? Məqaləmizdə bu kimi sualları araşdırmağa çalışacayıq. 

 

TƏDQIQAT METODU 
Sözügedən tədqiqat işinin obyekti yerli meyvə-tərəvəz mağazalarıdır. Tədqiqat işinin aparıl-

ması üçün məlumatların toplanmasının sorğu və müsahibə metodundan istifadə olunub. Nəticə-
lərin çıxarılması üçün statistik təhlil, müqayisəli təhlil metodlarından faydalanmışıq. 

Mağazaların rəhbər və satıcı heyətləri arasında müsahibə və yazılı sorğu keçirilərək, onların 
təchizatçıların necə qiymətləndirilməsi öyrənilmişdir. İstehlakçılar arasında keçirilən sorğu, həm-
çinin aparılan müşahidələr əsasında, istehlakçıların meyvə-tərəvəz mağazasını seçərkən nələri nə-
zərə almaları tədqiq olunmuşdur. 

Sonda nəticələr təhlil olunmuş, ticarət obyektlərinin təchizatçıları qiymətləndirərkən nəzərə 
aldıqları göstəricilər ilə istehlakçıların mağazanı seçərkən önəm verdiyi göstəricilər tutuşdurul-
muş, onların bir-birinə qarşılıqlı təsiri araşdırılmışdır. 

Bu tədqiqat işi meyvə-tərəvəz mağazalarının təchizatçıların seçimi prosesində nəzərə aldıq-
ları amilləri araşdırır. Bununla yanaşı, istehlakçıların alış-veriş etmək üçün meyvə-tərəvəz mağa-
zalarını hansı göstəricilər əsasında seçdiyi də tədqiq olunur.  

Bu araşdırma Bakı şəhəri, Xəzər rayonu ərazisində yerləşən meyvə-tərəvəz mağazaları 
üzərində aparılmışdır. Rəyi soruşulan 32 mağazadan 21-i tərəfimizdən təqdim olunan sorğunu ca-
vablandırmış, 13-ü müsahibədə iştirak etmişdir. Ayrıca, elektron sorğu vasitəsilə müştərilərdən də 
mağaza seçimində üstünlük verdikləri faktorları sadalamaları xahiş olunmuşdur.  
 

Göstərici 1 2 3 4 

Qiymət     

Vaxtında çatdırma     

Keyfiyyət     

Kredit imkanı     

Cədvəl 1: Mağazaların təchizatçıları qiymətləndirmə göstəriciləri və onların nisbi əhəmiyyət dərəcəsi 

 
Meyvə-tərəvəz mağazaları üçün hazırlanmış sorğuda, onlardan təchizatçıların seçimi zamanı 

qiymət, vaxtında çatdırma, keyfiyyət və kredit imkanıkimi göstəricilərə 1-4 arası bal vermələri 
istənilmişdir. Hər bir baldan yalnız bir dəfə istifadə etmək tələb olunmuşdur. Beləliklə, yuxarıda 
sadalanan göstəricilərdən ən çox əhəmiyyət verdiklərini 4, ən az əhəmiyyət verdiklərini isə 1 balla 
qiymətləndirmişlər. 

Kredit imkanı təchizatçının malı mağazaya çatdırdıqdan sonra pulu nağd olaraq almaması 
deməkdir. Mağaza rəhbərlərinin sözlərinə görə, bəzi təchizatçılar çatdırdıqları malın pulunu 
növbəti çatdırma zamanı alırlar. Bu, bəzən ödəniləcək məbləğin tamamına şamil edilsə də, bəzi 
hallarda isə təchizatçılar çatdırma zamanı ödəniləcək məbləğin 10-20% civarında olan hissəsini 
öncədən alırlar.Qeyd etmək lazımdır ki, sorğunun əsas məqsədi mağazaların təchizatçılarda 
önəmli olduğunu düşündüyü faktorları deyil, təchizatçılar arasında faktiki seçim etdikləri zaman 
önəm verdikləri faktorları sadalamalarıdır. Bu, bir növ təchizatçıların seçimi prosesinin 
qiymətləndirmə mərhələlərini əks etdirir.  

 
Göstərici 1 2 3 4 

Qiymət 0 3 8 10 

Vaxtında çatdırma 6 9 5 1 

Keyfiyyət 4 6 4 7 

Kredit imkanı 11 3 4 3 

Cədvəl 2: Mağazaların təchizatçıları qiymətləndirmə göstəriciləri və onların nisbi əhəmiyyət dərəcəsi ilə bağlı sorğunun nəticələri 
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Cədvəl 2-də isə, aparılan sorğunun nəticələri göstərilmişdir. Cədvəldəki rəqəmlər, hər bir 
göstəriciyə müvafiq gələn balları vermiş mağazaların sayını göstərir. Məsələn, keyfiyyət göstərici-
sinə 3 bal verən mağazaların sayı 4-ə bərabərdir. Bir daha qeyd etmək istərdik ki, 21 mağaza bu 
sorğuda iştirak edib. 

Təchizatçıların qiymətləndirilməsi göstəricilərinin çəkilərini ümumiləşdirmək üçün, çəkili 
orta metodundan istifadə edilmişdir. Bunun üçün, hər bir göstəriciyə verilən balı, o balı seçən ma-
ğazaların sayına vurub toplayırıq və nəticəni mağazaların sayına bölürük: 

 
Qiymət: (1×0 + 2×3 + 3×8 + 4×10) ÷ 21 = 3.33 
Vaxtında çatdırma: (1×6 + 2×9 + 3×5 + 4×1) ÷ 21 = 2.05 
Keyfiyyət: (1×4 + 2×6 + 3×4 + 4×7) ÷ 21 = 2.67 
Kredit imkanı: (1×11 + 2×3 +3×4 + 4×3) ÷ 21 = 1.95 
 
Bunun əsasında demək olar ki, meyvə-tərəvəz mağazaları təchizatçıları seçərkən, son nəticə-

də, sadalanan göstəricilərə aşağıdakı sıra ilə əhəmiyyət verirlər:  
1. Qiymət (3.33) 
2. Keyfiyyət (2.67) 
3. Vaxtındaçatdırma (2.05) 
4. Kreditimkanı (1.95) 
Beləliklə deyə bilərik ki, mağazalar təchizatçıları seçərkən qiymət və keyfiyyət faktoruna 

daha çox önəm verirlər. Bu, ilk baxışdan belə görünür. Lakin, bu rəqəmlərin ədədi ortasını və orta 
kvadratik kənarlaşmasını hesablasaq görərik ki, mağazalar qiymət faktoruna göründüyündən daha 
yüksək önəm veriblər: 

Ədədi orta: (3.33 + 2.05 + 2.67 + 1.95) ÷ 4 = 2.5 
Orta kvadratik kənarlaşma: 0.5529 
Birinci dərəcəli orta kvadratik kənarlaşmanın sərhədləri: 1.9471 - 3.0529 
Buradan da görə bilərik ki, qiymət göstəricisindən başqa digər bütün göstəricilər birinci 

dərəcəli orta kvadratik kənarlaşmanın sərhədləri daxilindədir. Yalnız qiymət göstəricisi bu 
diapazonun yuxarı sərhədini keçmişdir.  

İstehlakçılarla aparılan sorğuda isə onlardan, gündəlik alış-veriş etmək üçün meyvə-tərəvəz 
mağazasını hansı göstəricilər əsasında seçdikləri soruşulmuş və eyni qayda ilə o göstəricilərə 
əhəmiyyət dərəcəsinə görə bal vermələri istənmişdir. 

Bu göstəricilərə qiymət, çeşid bolluğu, keyfiyyət, malın mövcudluğu amilləri daxil edilmiş-
dir. Qiymət və kefiyyət göstəricilərinin mahiyyəti, mağazaların təchizatçıları qiymətləndirmə me-
yarları ilə bağlı qeyd edilən eyni adlı göstəricilərin mahiyyəti üst-üstə düşür. Çeşid bolluğu 
dedikdə isə bir mağazada çox sayda meyvə, tərəvəz, eləcə də süd və süd məhsulları çeşidlərinin 
olması nəzərdə tutulur. Malın mövcudluğu dedikdə isə, istehlakçının almaq istədiyi malın 
mağazada hər gün, gün boyu davamlı olaraq mövcudluğu nəzərdə tutulub. 

 
Göstərici 1 2 3 4 

Qiymət     

Çeşid bolluğu     

Keyfiyyət     

Malın mövcudluğu     

Cədvəl 3: İstehlakçıların meyvə-tərəvəz mağazalarını qiymətləndirmə meyarları və onların nisbi əhəmiyyət dərəcəsi 
 

İstehlakçıların da mağazaları qiymətləndirmə meyarlarının sadalanma prinsipi, mağazaların 
təchchizatçıları qiymətləndirmə meyarlarının yuxarıda qeyd etdiyimiz sadalanma prinsipi ilə 
eynidir. Bu sadalanma prinsipi də istehlakçıların seçim prosesini əks etdirir. 

Cədvəl 4-dəki rəqəmlər də Cədvəl 2-dəki rəqəmlər kimi interpretasiya olunur: bu rəqəmlər də 
hər bir göstəriciyə müvafiq gələn balları vermiş istehlakçıların sayını göstərir. Məsələn, malın 
mövcudluğu göstəricisinə 4 bal verən istehlakçıların sayı 19-a bərabərdir. 
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Göstərici 1 2 3 4 

Qiymət 24 19 21 36 

Çeşid bolluğu 26 24 28 22 

Keyfiyyət 30 33 14 23 

Malın mövcudluğu 20 24 37 19 

Cədvəl 4: İstehlakçıların meyvə-tərəvəz mağazalarını qiymətləndirmə meyarları  
və onların nisbi əhəmiyyət dərəcəsi ilə bağlı sorğunun nəticələri 

 

Eyni qayda ilə, bu göstəriciləri də ümumiləşdirmək üçün çəkili orta metodundan istifadə etsək: 
Qiymət: (1×24 + 2×19 + 3×21 + 4×36) ÷ 100 = 2.69 
Çeşid bolluğu: (1×26 + 2×24 + 3×28 + 4×22) ÷ 100 = 2.46 
Keyfiyyət: (1×30 + 2×33 + 3×14 + 4×23) ÷ 100 = 2.3 
Malın mövcudluğu: (1×20 + 2×24 +3×37 + 4×19) ÷ 100 = 2.55 
Deyə bilərik ki, istehlakçılar meyvə-tərəvəz mağazalarını seçərkən sadalanan göstəricilərə 

aşağıdakı sıra ilə əhəmiyyət verirlər:  
1. Qiymət (2.69) 
2. Malınmövcudluğu (2.55) 
3. Çeşidbolluğu (2.46) 
4. Keyfiyyət (2.3) 
Nəticələrdən görünən budur ki, istehlakçılar mağaza seçimində qiymət və mövcudluq 

faktorlarına daha çox önəm verirlər. Bu nəticələri daha ətraflı dərk etmək üçün yenə də statistik 
metodları tətbiq edirik.  

Bu səfər də ədədi orta və orta kvadratik kənarlaşmadan istifadə edərək, bu göstəricilərin necə 
paylandığına baxaq: 

Ədədi orta: (2.69 + 2.55 + 2.46 + 2.3) ÷ 4 = 2.5 
Orta kvadratik kənarlaşma: 0.1416 
Birinci dərəcəli orta kvadratik kənarlaşmanın sərhədləri: 2.3584 ⸺ 2.6416 
Bu nəticələrə baxdıqda isə görə bilərik ki, rəqəmlər normal paylanmışdır. Ayrıca, orta 

kvadratik kənarlaşmanın (0.1416) burada, mağazaların təchizatçıları qiymətləndirmə 
göstəricilərinin əhəmiyyətlilik dərəcələrini əks etdirən çəkilərin orta kvadratik kənarlaşmasından 
(0.5529) xeyli aşağı olması onu deməyə əsas verir ki, mağazaların təchizatçıları qiymətləndirmə 
göstəricilərinin arasındakı əhəmiyyət fərqləri böyükdüraçıqlanır.  

NƏTICƏ 
Aparılan təhlillərin məqsədi, mağazaların təchizatçını qiymətləndirmə meyarları ilə 

istehlakçıların mağazaları qiymətləndirmə meyarlarını tutuşdurub, onların arasındakı qarşılıqlı 
təsirləri və hazırkı şəraitdə bir-biri ilə nə dərəcədə uzlaşdığını tədqiq etmək idi. İlk öncə bu 
faktorların bir-birinə necə təsir etdiyinə nəzər salaq. 

Təchizatçıların meyvə-tərəvəzi mağazalara ucuz qiymətlə gətirməsi nəticəsində mağazalar 
həmən məhsulları istehlakçılara daha aşağı qiymətlərlə təklif edə bilirlər. Beləliklə, təchizatçıları 
qiymətləndirmə prosesindəki qiymət meyarı ilə mağazaların arasında seçim etmə amili olan 
qiymət meyarı bir-biriylə düz mütənasib formada əlaqəlidir. Eyni qayda ilə də, təchizatçıların 
məhsullarının keyfiyyət göstəricisi ilə istehlakçıların aldıqları məhsulların keyfiyyət göstəricisi 
eyni məfhumu əks etdirir. 

Müsahibədə iştirak edən mağaza heyətinin sözlərinə görə, təchizatçıların malı vaxtında 
çatdırması malın mövcudluğu amilinə birbaşa təsir göstərir. Həmçinin, müsahibədə iştirak etmiş 
mağaza rəhbərləri ilə söhbətin nəticələrindən o qənaətə də gəlindi ki, təchizatçıların satılan malın 
pulunu öncədən almaması da malın mövcudluğuna təsir edən faktorlardandır. Belə ki, bəzi 
hallarda mağazanın pul vəsaitləri alış zamanı yetərli olmadığına görə, ehtiyatları tükənməkdə olan 
məhsulun alışını gec, kifayət qədər pul vəsaiti topladıqda həyata keçir və bu da, həmən müddət 
ərzində malın mağazada mövcud olmaması ilə nəticələnir. 

Kredit imkanı eyni zamanda mağazadakı çeşidlərin bolluğuna da müsbət təsir edir. Belə ki, 
mağaza əlində olan pul vəsaitlərinin yetəcəyi qədər mal çeşidi ala bilir. Müsahibə olunan 
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mağazalardan 11-i onu da qeyd etdi ki, məhsul çeşidinin çoxluğuna təchizatçının qiymət amili də 
təsir göstərir. Mallar ucuz qiymətə təchiz olunduqda, mağaza eyni məbləğə daha çox məhsul 
çeşidi ala bilir.  

Bütün bu deyilənləri ümumiləşdirmək üçün, təchizatçıların göstəriciləri ilə (mağazalar 
qiymətləndirərkən) mağazaların göstəriciləri (istehlakçılar qiymətləndirərkə) 5 saylı cədvəldə bir-
biriylə uyğunlaşdırılmışdır. 

 
Təchizatçıların göstəriciləri Mağazaların göstəriciləri 

Qiymət Qiymət 

 Çeşid bolluğu 

Keyfiyyət Keyfiyyət 

Vaxtında çatdırma Malın mövcudluğu 

Kredit imkanı Çeşid bolluğu 

 Malın mövcudluğu 

Cədvəl 5: Təchizatçıların göstəricilərinin mağazaların göstəricilərinə təsiri 

 
İndi isə təchizatçıların göstəricilərini bir də istehlakçıların nəzərindən qiymətləndirək və 

mağazaların qiymətləndirməsi ilə müqayisə edək. Məsələn, Cədvəl 5-dən məlum olduğu kimi, 
təchizatçıların qiymət göstəricisi mağazaların qiymət və çeşid bolluğu göstəriciləri ilə üst-üstə 
düşür. Ona görə də, təchizatçıların qiymət göstəricisini istehlakçıların nəzərindən qiymətləndirə 
bilmək üçün, istehlakçıların qiymət və çeşid bolluğu göstəricilərinə verdikləri qiymətlərin ədədi 
ortası tapılacaq. Əgər bu göstəricilərin qiymətlərini sadəcə toplasaydıq, o zaman istər istəməz 
mağazanın iki göstəricisinə təsir edən təchizatçı göstəriciləri mağazanın bir göstəricisinə təsir 
edən təchizatçı göstəricilərindən daha böyük əhəmiyyət qazanardı. 

 
Təchizatçıların göstəriciləri Mağazaların qiymətləndirməsi İstehlakçı yönümlü qiymətləndirmə 

Qiymət 3.33 2.58 

Keyfiyyət 2.67 2.3 

Vaxtında çatdırma 2.05 2.55 

Kredit imkanı 1.95 2.51 
Cədvəl 6: Təchizatçı göstəricilərinin istehlakçı yönümlü qiymətləndirilməsi 

 
Bu təhlilin məqsədi Cədvəl 6-dakı rəqəmlərin müqayisəsi deyil, onların sıralanmasının 

müqayisə edilməsidir. Cədvəl 7-dən məlum olur ki, mağazalar təchizatçıların seçimi zamanı 
vaxtında çatdırma və kredit imkanı göstəricilərinə kifayət qədər əhəmiyyət ayırmamışlar. Bununla 
yanaşı, keyfiyyət faktorunu daha çox önə çıxardıqlarını da görə bilərik. Müsahibə zamanı mağa-
zaların əksəriyyəti təchizatçıların malı vaxtında çatdırmaları ilə bağlı problem yaşamadıqlarına 
görə bu göstəriciyə faktiki seçim zamanı çox önəm vermədiklərini bildirmişdilər. Lakin, istehlak-
çılar üçün malın mövcudluğu göstəricisinin mağaza seçimində qiymətdən sonra 2-ci dərəcəli 
əhəmiyyət kəsb etməsi, onların bu sahədə müəyyən problelmlərlə üzləşməsindən xəbər verir. 

 
İstehlakçı yönümlü sıralama Mağazaların sıralaması 

Qiymət Qiymət 

Vaxtında çatdırma Keyfiyyət 

Kredit imkanı Vaxtında çatdırma 

Keyfiyyət Kredit imkanı 

Cədvəl 7: Təchizatçıların göstəricilərinin istehlakçı yönümlü sıralanması ilə mağazaların sıralamasının müqayisəsi 

 
Ayrıca, apardığımız statistik təhlil nəticəsində mağazaların təchizatçıların qiymət faktoruna 

digər faktorlara nisbətdə gözəçarpacaq dərəcədə yüksək önəm verdikləri də ortaya çıxmışdı. 
Bundan başqa, belə görünür ki, mağazalar təchizatçıların kredit imkanı təmin etməsi faktoruna 
lazım olduğu qədər önəm vermirlər. Bu isə müştərilər üçün çeşid bolluğu və malın mövcudluğu 
məsələlərində problemlər yaradır. 

Bütün bu deyilənləri ümumiləşdirərək, mağazalara aşağıdakı təklifləri irəli sürmək olar: 
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 Təchizatçıların seçimi zamanı qiymət faktoruna nisbətdə istehlakçılar üçün dəyər yarada 
biləcək göstəricilərə önəm verilməsi; 

 Bazar araşdırmalarına, müştəri məmnunluğuna və istehlakçı davranışına yönəlik tədqiqatla-
rın aparılması; 

 Təchizatçıların seçimi prosesində istehlakçı yönümlü siyasətin yeridilməsi. 
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XÜLASƏ 
Çin dünyanın ən böyük iqtisadi güclərindən biri olaraq yeni planlar və siyasətlə ölkənin inki-

şafına davam etməkdədir. Dünyanın hegamon güclərindən sayılan Çin dünya ticarətinə açılmasın-
dan əvvəl çox zəif və səmərəsiz bir iqtisadi model ortaya qoymuş, özünü dünyadan təcrid etmiş 
vəziyyətdə idi. 1979-cu ildə edilən islahatlar Çində sərbəst ticarət və xarici sərmayə üçün yol açdı 
və dünyanın ən sürətli inkişaf edən ölkəsinə çevrildi. COVİD-19`la mübarizə də Çinin bu ilki 
iqtisadi vəziyyəti yanvar və fevral aylarında iqtisadiyyatda kəskin düşüşlər yaşandı. İstehsal və 
qeyri istehsal sahələrinin COVİD-19 pandemiyası səbəbilə aparılan tədbirlərin bu virusun 
yayılmasının qarşısını alınması üçün bir çox sektorların fəaliyyəti natamam olaraq məhdudlaşdı-
rılmışdır. Növbəti aylarda aparılan yaxşılaşdırma və nəzarəti ələ alma tədbirlərinin müvəffəqiy-
yətlə həyata keçirilməsi nəticəsində mart və sonrakı aylarda iqtisadiyyatın böyüməsi və inkişaf 
etməsinin müşahidələri aparılmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR: iqtisadi model, qloballaşma, COVİD-19, iqtisadi göstəricilər 

GİRİŞ: 
Çin dünyanın ən böyük yerüstü ərazisi ilə ikinci ölkələrindən biri olsa da, sıx bir əhali sayına 

malikdir. Əhalisinin artması və demoqrafik quruluşun dəyişməsi ölkənin fərqli bir quruluş 
prosesinə girməsinə səbəb oldu. Xüsusilə 2003-cü ildən bəri, Çin ixracat, investisiya və yüksək 
əmanət nisbətlərinə əsaslanan bir böyümə modeli tətbiq edərkən, getdikcə daxili istehlaka və 
yüksək dəyərli, texnoloji yönümlü istehsala diqqət yetirərək iqtisadi quruluşunu dəyişdirməyə 
çalışan bir ölkə olaraq görülür. Bu dəyişiklik dünya iqtisadiyyatının bütün üzvlərinə təsir göstərir 
və bu iştirakçıların iqtisadi əlaqələrini fərqləndirir. Digər tərəfdən, Çində yavaşlayan böyümə 
sürəti var. Buna əsaslanaraq Çin, yeni norma daxilində bütün makroiqtisadi və mikroiqtisadi 
dəyişikliklərə nümunə göstərən bir ölkədir. 
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TƏDQİQAT METODU: Statistik datalar, ümumiləşdirmə, qarşılaşdırma kimi metodlardan 
istifadə olunmuşdur. 

Çinin İqtisadi Modeli 
Çin Xalq Respublikası dünya əhalisi arasında həm dünya əhalisinin 25% -i, həm də iqtisadi 

inkişafı ilə diqqətəlayiq bir mövqeyə malikdir. Sözügedən ölkənin iqtisadi göstəricilərinin dünya 
ölkələri arasında rəqabət qabiliyyətinə və əhaliyə baxmayaraq iqtisadi artım templərinin 
böyüklüyü ilə əlaqəli olduğu düşünülür. Digər tərəfdən, inkişaf etməkdə olan bir ölkə olan Çin 
iqtisadi uğurları ilə Orta Asiya ölkələri üçün bir modeldir və hədəfi eynidir və iqtisadi çevrilmə 
keçirən Orta Asiya ölkələri üçün bir model təşkil edir (Ekrem, 2011:10). 1978-ci il sosial-iqtisadi 
göstəriciləri dünya ölkələri arasında bu qədər gözə çarpan Çin üçün çox vacibdir. 

Xüsusilə, Çin dövlət kapitalizmi praktikasında aparıcı ölkədir və dövlət bazarda həm 
istehsalçı, həm nəzarətçi, həm də tənzimləyici kimi fəal rol oynayır. Bir növ yeni inkişaf dövləti 
yanaşması kimi izah edilə bilən bu model çərçivəsində Çin, dövlət şirkətləri ilə qlobal 
iqtisadiyyatda xarici sərmayə qoyan bir ölkəyə çevrildi. 

Çinin və onun dövlət kapitalizm modelinin təsiri o qədər genişlənmişdir ki, Vaşinqton 
Sazişinə qarşı Pekin Sazişi (məsələn, Ramo, 2004) kimi şərh edilmişdir: Cənubdan Qərbə 
yönəlmiş Anglo-Sakson liberal kapitalizmə qarşı Dövlət kapitalizmi. Burada əsas məqam odur ki, 
bu model köhnə dövlət kapitalizmi kimi qapalı bir model nəzərdə tutmur, əksinə qlobal kapitalizm 
ilə özünəməxsus artikulyasiya prosesinə keçir. 

Çinin Qloballaşan Dünyada Rolu 
Dünya iqtisadiyyatının ağırlıq mərkəzini Avrasiyaya köçürmək məqsədi ilə Çin, xüsusən 

dövlət şirkətləri və dövlətə məxsus milli aktiv fondları ilə qlobal investor rolunu qəbul edir.  
Qlobal liberalizmə qarşı bu inkişaflar iqtisadiyyatda baş verərkən, Bretton Woods dağılandan 

bəri gündəmdə olan dolların hegemon gücünün zəifləməsi və alternativ valyutaların ehtiyat pul 
halına gəlməsi məsələsi bir daha ortaya çıxdı. Çin yuanın qlobal bazarlarda istifadəsi artmağa 
başladı 

Bütün bu inkişaflar fonunda Çin ixracatının böyük bir hissəsini Dollar, ABŞ istiqrazları və 
veksel ehtiyatları ilə etdi və ixrac üstünlüyünü itirməmək üçün dolların Yuana qarşı dəyər 
itirməsini istəmir və saxladığı ehtiyatlar sayəsində yuanı dollar səviyyəsində müəyyən səviyyədə 
saxlayır. Bu şəkildə ixracatını istədiyimiz səviyyəyə qaldırmaq Trump-ın "mübadilə 
manipulyatoru" elan edilməsinə səbəb oldu. Trump-ın bu münasibəti ABŞ-ın 2008-ci il Dünya 
Maliyyə Böhranından sonra ixracatı artıraraq iqtisadiyyatını yüngülləşdirmək üçün etdiyi 
devalvasiyaya səbəb olur ki, bu da ABŞ-ın böhran zamanı özündən şikayət etdiyini göstərir. 
Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF), Dünya Bankı və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 
Təşkilatı(OECD) statistikası təhlil edildikdə, qlobal miqyasda yuandan istifadə nisbətində 
nəzərəçarpacaq dərəcədə artım olsa da, bu nisbət yuanın ehtiyat pul kimi müəyyənləşdirilməsi 
üçün qeyri-kafidir. 

Çin İqtisadiyyatının İnkişafı 
2008-ci ildən etibarən Çin də xalis kapital ixracatçısı olmağa başladı. Çinin birbaşa xarici 

sərmayəsi ölkəyə daxil olan birbaşa xarici sərmayənin həcmini üstələyərək 2010 və 2016-cı illər 
arasında demək olar ki, üç dəfə artmışdır.Beləliklə, Çin həm ABŞ-dan sonra dünyada ikinci ən 
böyük birbaşa xarici sərmayə edilən, həm də xarici sərmayə mənbəyinə çevrilmişdir. 

Çində ümumdaxili əmanətin ÜDM-yə olan nisbəti 2008-ci ildən sonra nisbətən düşmüş , 
2010-cu ildə təkrar yüksəlmişdir. Lakin 2011-dən 2016-ya qədər bu nisbət daha çox azalmış, 
2018-i ildə isə müəyyən qədər yüksəlmişdir. Buradan çıxarılacaq əsas nəticə 2011-ci ilə qədər 
azalmağa başlayan əmanət dərəcələri 2011-ci ildə yenidən artmağa başlayıb, ancaq bu artım iki il 
davam etmişdir. Ölkədəki əmanətlərin azalması investisiyalara birbaşa təsir etdiyindən əmanət 
nisbətlərinin azalması investisiya indeksinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Makroiqtisadi 
əməliyyatdan bildiyimiz əmanət-investisiya əlaqələri səbəbindən ölkə investisiyalarının azalması, 
xüsusilə 2013-cü ildən sonra Çinin illik artım templərinin azalmasına səbəb olmuşdur. 
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2007-ci ildə sürətlə 14.2-ə enən böyümə templəri 2015-dəki 6.9-a enişdən sonra get-gedə 

daha çox geriləmə oldu və 2018-də təqribən 6,5-ə qədər endi. 
Çindəki valyuta ehtiyatları da bu mənfi cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə təsirləndi. Bundan 

əlavə, bu müddətdə Çin bazarlarında baş verən pozuntular, səhm və əmtəə bazarlarında mənfi 
inkişaflara səbəb oldu. 

 
Görüldüyü kimi 2009-cu ildə 8,7% təşkil edən adambaşına düşən artım tempi tədricən azaldı 

və 2018-ci ildə 6.08% -ə düşdü. 
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Göstəricilərin Qiymətləndirilməsi 
Ölkənin illik böyümə templərindən və adambaşına ÜDM artım sürətindən aydın olan pis 

tendensiya ölkədə işsizliyi artırır. Ümumi kapital və daxili əmanət qrafikləri müqayisə edildikdə, 
qrafiklərin azalan və artan vaxtları oxşardır. Çinin adambaşına artım templəri adi bir iqtisadiyyat 
üçün normal olsa da, Çinin keçmiş artım templərinə və ölkə potensialına baxdığımızda bu nisbət 
çox aşağıdır. İqtisadiyyatın daralması ilə yanaşı, idxal olunan enerjinin miqdarının artması da 
diqqəti cəlb edir. İqtisadiyyatın yavaşlaması əlbəttə ki, enerji idxalına təsir göstib, amma enerji 
istehlakının iqtisadi artımın mühərriki olub-olmadığı barədə fikir birliyi olmadığından, enerji 
idxalının artmasını enerjisi istehlakının artması və ya qiymətlərin artması kimi şərh edə bilərik. 
Bundan əlavə, iqtisadiyyatdakı işsizliyin artması və inflyasiya nisbətlərinin aşağı düşməsi, 
iqtisadiyyat kurslarında gördüyümüz Philips əyrisi şərtlərini xatırladır. 

COVİD-19 Yaranması və Çin İqtisadiyyatına Təsirləri 
2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Uhan şəhərində sətəlcəm xəstəliyinin yayıldığı bildirildi. 31 

Dekabr 2019-cu ildə başlayan virusa Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) tərəfindən 2019-
nCoV adı verildi, daha sonra Virusların Taksonomiyası üzrə Beynəlxalq 
Komitəsi tərəfindən SARS-CoV-2 olaraq yenidən adlandırıldı. Hal hazırda bu virus COVİD-19 
(koronavirus) olaraq adlandırılır.  

COVİD-19 pandemiyasının yayılması dünya ölkələrinin iqtisadiyyatına zərər vurması ilə 
nəticələnir. Bu pandemiyanın yayılması nəticəsində demək olar ki, bütün sənaye sahələrinin 
dayanmasına, işçilərin məzuniyyətə göndərilərək evdən çıxmamaları ölkələrin turzim sahələrinə 
belə zərər vurmuşdur. 

Çində başlayan bu pandemiya 2020-ci ilin yanvar və fevral aylarında Çinin iqtisadiyyatına 
mənfi təsir göstərmişdir. Mart aylarında isə iqtisadiyyat özü-özünü tənzimləməyə başlamışdır. 

 
COVİD-19`un qəfil başlamasına və dünya iqtisadi və siyasi tarazlıqlarının dəyiməsinə 

baxmayaraq Çin milli iqtisadiyyatı ilk 2 ayda COVİD-19`un təsirinə tab gətirməyi bacardı. Çinin 
Mərkəzi Komitəsinin güclü rəhbərliyi altında, bütün bölgə və idarələrdə əlaqələrini gücləndirdi. 
Lakin bir çox sahələrin istehsalı azalmaqla yanaşı İqtisadiyyatda azalmalar müşahidə edildi. 
Yanvar-fevral aylarında kömür və elektrik enerjisi istehsalı azaldı, xam neft və təbii qaz istehsalı 
isə artmaqda davam edir. Yanvar-fevral aylarında 490 milyon ton xam kömür istehsal edildi, orta 
gündəlik hasilat 8.15 milyon ton, illik müqayisədə 6.3 faiz azaldı; 68,06 milyon ton kömür idxal 
edildi ki, bu da illik müqayisədə 33,1 faiz çoxdur. Port kömürünün hərtərəfli ticarət qiyməti də 
artmağa başladı.

 

Xam neft hasilatı artmaqda davam etməyinə baxmayaraq emal həcmi isə azalmışdır. 
Beynəlxalq xam neftin qiymətində kəskin düşüş yaşandı və fevralın 28-də Brent markalı xam 
neftin FOB qiyməti keçən ilin dekabr ayına görə 16,5 dollar və ya 24,3% aşağı düşərək bir bareli 
51.3 dollar oldu. 
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Həmçinin enerji istehsalı da azaldı. Yanvar-fevral aylarında 1.026.7 milyard kilovatsaata 
yaxın elektrik enerjisi istehsal olunmuşdur ki, bu da gündə orta hesabla 17.11 milyard kVt / saat 
olmaqla illik müqayisədə 8.2% azdır. Çeşid baxımından istilik enerjisi və su elektrik enerjisi 
əhəmiyyətli dərəcədə azaldı, nüvə enerjisi və külək enerjisi bir qədər azaldı və günəş enerjisi 
istehsalı davamlı olaraq artdı. Bunların arasında istilik enerjisi 8,9%, su elektrik enerjisi 11,9%, 
nüvə enerjisi 2,2%, külək gücü 0,2% azalıb, günəş enerjisi 12.0% artıb. 

 

Aparılan araşdırmalara görə Çində COVİD-19 pandemiyasının yayılması səbəbi ilə bir çox 
sənaye sektorlarının mənfəətlərində azalmalar müşahidə edilmişdir lakin neft, kömür və digər 
yanacaq emalı sahələri eyni dövrdə mənfəətdən zərərə çevrildi.

 

 

2020 Yanvar və Fevral aylarındakı ən yüksək miqyaslı sənaye müəssisələrinin əsas maliyyə göstəriciləri 

Sənaye 

Gəlirlər Xərclər Ümumi qazanc 

Yanvar 
Fevral 

İllik böyümə 
Yanvar 
Fevral 

İllik böyümə 
Yanvar 
Fevral 

İllik böyümə 

( 100 milyon 
yuan ) 

(%) 
( 100 milyon 
yuan ) 

(%) 
( 100 
milyon 
yuan ) 

(%) 

Cəmi 116164.4 -17.7 97661.3 -17.8 4107.0 -38.3 

Neft və qaz hasilatı 1345.3 8.1 789.5 2.8 324.6 23.7 

Qara metal mədən sənayesi 451.1 -5.9 363.0 -5.3 4.0 -86.2 

Əlvan metal mədən sənayesi 281.1 -18.8 207.7 -17.3 25.5 -33.4 

Qida istehsalı 2375.6 -15.0 1818.9 -15.0 168.3 -33.5 

Tekstil sənayesi 2216.9 -30.5 1974.7 -30.6 40.5 -59.3 

Mebel istehsalı 647.2 -30.6 541.9 -30.2 13.8 -67.5 

Kimyəvi xammal və kimyəvi məhsullar istehsalı 7212.7 -21.0 6209.2 -19.6 156.7 -66.4 

Avtomobil sənayesi 7489.4 -31.0 6444.6 -30.1 100.2 -79.6 

 
Eyni zamanda, pandemiya maliyyə bazarlarının dəyişkənliyini artırdı. Çinin Satınalma 

Meneceri İndeksi (PMI) fevral ayında kəskin şəkildə aşağı düşüşlə nəticələndi. PMI 50 bal 
ətrafında formalaşır. 50-dən aşağı olan indeks balı iqtisadiyyatda pis bir tendensiyanın 
gözləntilərini göstərir, 50-dən yuxarı isə iqtisadiyyatda böyümə gözləntisinin olduğunu göstərir. 
Mart ayında aparılan tədbirlər sayəsində müəssisələrdə işlərin davam etdirilməsi və istehsalın 
bərpa edilməsi sürətləndirildi. PMI indeksi istehsal sahələrində 52,0%, əvvəlki aya nəzərən 16,3% 
yüksəldi. Qeyri-istehsal işgüzar aktivlik indeksi 52,3%, əvvəlki aya görə 22,7% yüksək oldu. 

COVİD-19`dan təsirlənən yerli istehsal tələbi yanvar - fevral aylarında düşdü və məşğulluq 
qiymətlərinə isə təzyiqi artırdı. Pandemiyanın kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına az təsir 
göstərir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü əsasən sabitdir. Çin güclü iqtisadiyyata sahib 
ölkələrdən sayılır və iqtisadiyyatının özünü təmir etmək yəni yenilənmə qabiliyyəti güclüdür. 
COVİD-19 bəzi sahələrə ağır zərbələr vursada bəzi sahələrin inkişafına və istehsal gücünün 
artışına səbəb oldu. Bu virusun qarşısının alınması və nəzarətin ələ alınması üçün qısa müddət 
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ərzində artan və fövqəladə ehtiyacları qarşılayan, qoruyucu materialların istehsalı sürətlə artdı. 
Yanvar və fevral ayları ərzində qoruyucu maskalar 127,5%, spirt istehsalı isə 15,6% artdı. 
Bununla da Çin istehsal gücünü nümayiş etdirdi. 

 
İstehsalın bərpası dayanmadan davam edir. Maliyyə sənayesi istehsal indeksi 4,5% 

böyüməsibunusübutetdi. ÇinAvtomobilSatıcıları Birliyininməlumatlarınagörə, fevral ayının ilk 
həftəsində minik avtomobillərinin orta gündəlik pərakəndə satışları cəmi 811 idisə, dördüncü 
həftədə burəqəm 16 minə çatdı. 

NƏTİCƏ: 
Çin, BMT-nin sənaye təsnifatında sadalanan bütün sənaye kateqoriyalarına sahib yeganə 

ölkədir. İllər ərzində güclü istehsalgücü özündə topladı və pandemiya ilə mübarizədə əsas rol 
oynadı. COVİD-19 virusunun yayılması və insanların evdən çıxmalarının qadağan edilməsi 
onlayn istehlakın yəni rəqəmsal iqtisadiyyatın, E-ticarətin və xidmət sahələrinin hətta təhsil 
sektorunun distant olaraq davam və inkişaf etdirilməsinə zəmin yaratdı. Rəqəmsal iqtisadiyyatın 
güclü, potensial və yaxşı inkişafı üçün şərait yarandı. İnternet üzərindən onlayn satışlar yanvar və 
fevrala ylarında 11233 milyard yuan artımla nəticələndi. Həmçinin proqram təminatı və 
informasiya texnologiyaları xidmətləri istehsal indeksi 3,8% artdı. 
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ABSTRACT 
This article aimed to predict future of crypto industry. Cryptocurrencies became one of the 

most discussed topics recently. In this article, we tried to explain what cryptocurrency is and 
highlighted its main advantages and disadvantages with comparison to fiat money.Based on our 
research, we identified challenges and perspectives, which wait countries if they replace 
traditional money with cryptocurrency. 

KEY WORDS: CRYPTOCURRENCY, BITCOIN, BLOCKCHAIN TECHNOLOGY, 

CRYPTOMINING 

INTRODUCTION 
Today cryptocurrencies have become a global phenomenon known to most countries and 

people.A cryptocurrency is a digital or virtual currency secured by cryptograph. It uses cryptogra-
phic functions to conduct financial transactions and that makes nearly impossible to double-spend 
or counterfeit. Many cryptocurrencies are decentralized networks based on blockchain technology. 
Main feature of cryptocurrencies is thatit is not controlled by any central authority: the decentrali-
zed character of the blockchain makes cryptocurrency transparent and allows them to exist outside 
the control of governments and central authorities. 

There are different types of cryptocurrencies. First cryptocurrency was Bitcoin. Bitcoin was 
introduced in 2009. Today Bitcoin is the most popular and valuable cryptocurrency. In 2019 there 
were over 18 million Bitcoins in the circulation.Today, there are many cryptocurrencies with 
various functions and specifications. Some of these are parallels or clones of Bitcoin, and some of 
them are new currencies that were created from scratch.Due to lack of regulations and anonymity 
of transaction Bitcoin has become especially popular for some illegal activities, such as money 
laundering, smuggling and others. Very often Bitcoin is used to finance terrorism.The whole list 
of cryptocurrencies can be conditionally divided into three main types: Bitcoin, Altcoins and 
Tokens.Besides Bitcoin there are several types of cryptocurrencies. They are Litecoin, Ethereum, 
Zcash, Dash, Ripple, Bitcoin Cash etc. 

HOW DOES CRYPTOCURRENCY WORK? 
1. Someone requests a transaction(A transfer of funds between two digital wallets) to pay 

for a product or service. 
2. The transaction spreads out to the peer-to-peer network. Peer-to-peer refers to system, 

which allows each individual to interact directly with the others. In the case of Bitcoin, the 
network is built in such a way that each user is broadcasting the transactions of other users. 
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3. Using the program’s algorithm the transaction goes through the validation process. 
Cryptocurrency Miners use powerful computers to solve complex math problems that are the key 
to the verification process. Cryptocurrency Mining is an open source, so anyone can participate in 
a transaction, and the first miner who solve the problem add a block to its transaction ledger. This 
process is called "proof-of-work system". 

4. Once the transaction is verified, it goes into the digital ledger of other transactions. The 
ledger is a list of entries in a database that nobody can change without realizing specific 
conditions. Having a ledger forces everyone to "play fair" and takes away the risk of double 
spending. Then, a new block containing the data/information of the transaction is added to a 
consecutive sequence of other similar transactions. After adding a block to the ledger, the miner 
receives a reward for their efforts, which varies based on the cryptocurrency. For example, 
Bitcoin originally awarded 50 BTCs, but that award has decreased and now it is 12.5 BTCs. 

5. The new block is added using cryptography to the previous blocks in the blockchain. The 
block chain is a public record of Bitcoin transactions in chronological order. Future transactions 
are approved and also added to the most recent block in the chain. This process is infinite. 

6. Аll this happens within an hour. The transaction confirmation means the digital exchange 
is complete. 

 

ADVANTAGES OF CRYPTOCURRENCY 
Cryptocurrencies have lots of advantages. The designers and developers of system created 

properties into their system that have made cryptocurrency competitive for other financial 
systems, like Electronic Payment Systems.Firstly, one of the most important advantages of 
cryptocurrencies is that they usually have low transaction costs. Other Electronic Payment 
Systems, like PayPal and money transfers with banks have expensive fees, but cryptocurrencies 
generally have very low fees.Currently, many banks and financial institutions don’t serve poor 
and rural areas, especially in developing countries. People living in developing countries lack 
accesses to some financial services. Bitcoin and other cryptocurrencies offer an alternative that 
provides anyone with internet access to the basic financial services. This is another advantage of 
cryptocurrency that works to combat poverty and oppression.  

Another positive side of cryptocurrency is that, it is stimulus for financial innovation. Some 
characteristics of cryptocurrency that are not present in traditional financial systems- for example, 
its low transaction costs, its speed and its strictly digital nature- will create great financial 
opportunities and lead to new business models and exciting business strategies.One of the 
advantages of cryptocurrency system is that you are the only person with control over your 
money. The only way your money can be accessed is by your cryptographic password that only 
you know. No banks, corporations or government can freeze your assets. Keeping savings in 
cryptocurrency can be a way to insure yourself financially. Even if government shortcoming on its 
loans or your bank fails, you will still have unaffected money in your account to draw from. 

Cryptocurrencies are not inflationary. Since Cryptocurrency system is still an emerging and 
rising technology, the value of various cryptocurrencies can be volatile, but the system was 
designed to not be inflationary in the long run.Eventually, cryptocurrency system is easy to work 
with. Many people think that cryptocurrency is too complicated to learn and work with. But the 
truth is anyone can learn to use cryptocurrency. Even with no any tech skills, you can set up your 
wallet, gain cryptocurrency and start buying, selling, spending, receiving, and sending Bitcoin, 
Litecoin and other cryptocurrencies. 

 

DISADVANTAGES OF CRYPTOCURRENCY 
Using cryptocurrency has also disadvantages. First of all, lack of awareness; some people 

around the world even do not know about the existence of digital currencies. It creates another 
problem; cryptocurrencies are not accepted everywhere, due to lack of awareness, as mentioned, 
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or government restrictions.Cryptocurrency has problems with scalability. Initially, cryptocurrency 
was not designed for worldwide use. Bitcoin can process only 7 transactions per second, while 
Visa is capable to process 24,000 payments per second. More transactions will slow down the 
system of Bitcoin. It cannot handle such a great number of transactions, so replacement of other 
methods of payment with cryptocurrency, especially with Bitcoin seems almost impossible. 
Bitcoin cannot compete with Visa and other payment systems in terms of speed, when it has to 
process more transactions. Then, if we replace cash and cards with cryptocurrency, we will need 
to build the proper infrastructure, such as crypto ATMs. 

Every digital technology has some hacking risks, so has cryptocurrency; the security system 
always has to be updated, for preventing cybersecurity breaches. The most targeted employees for 
cryptocurrency industry are software engineers. It proves that a lot of work should be done for 
development and maintenance of cryptocurrency. High volatility of market is also a disadvantage, 
value of coins can completely change in short amount of time.Lastly, the biggest concern of 
cryptocurrencies is their regulation; there is no control, authority, which regulates the market and 
transactions.  

Widespread usage of Bitcoin, enforced countries implement regulations on cryptocurrency 
and crypto exchanges. For example, in US cryptocurrencies are not considered as a legal tender, 
but cryptocurrency exchanges are legal and regulations varies by state. US legislation considers 
all virtual exchanges to be in the same level with traditional money, all rules that US applies to the 
traditional money should be applied also to the virtual exchanges.The most progressive laws 
about virtual currencies are applied in Australia and Japan. In Australia cryptocurrencies are legal 
tenders and Bitcoin is treated and taxed as property. Crypto exchanges in Australia have to be 
registered in AUSTRAC, identify users and keep records of transactions, unregistered exchanges 
are penalized.Japan goes even further and recognizes all types of digital currency as legal property 
and creates friendly conditions for crypto markets. In comparison with other countries, China 
implemented very harsh regulations; it banned all types of digital currencies. All transactions, 
which involve virtual currencies are considered illegal. 

Considering all these examples, we can see the general pattern: most western countries 
legalized cryptocurrency, but the rest of the world did not.There is no defined approach for 
cryptocurrency regulations and governments are still working on some issues, like taxation. A lot 
of regulations have to be done before government can integrate cryptocurrency into the national 
economic infrastructure. 

 

GROWTH OF CRYPTO MARKET 
The cryptocurrency market is expected to reach USD 1.40 billion by 2024, at a CAGR of 

6.18% during 2019–2024. Bitcoin held the largest share of 38.76% of the cryptocurrency market 
in 2017. This market is likely to reach USD 558.2 million by 2024, growing at a CAGR of 4.23% 
during 2019–2024.  

The major factors for the growth of the cryptocurrency market include: 

 transparency of distributed ledger technology 

 high remittances(a sum of money sent) in developing countries 

 high cost of cross-border remittance 

 fluctuations in monetary regulations  
As we can see from figure, the predictions about the number of users in crypto exchanges are 

positive, the number of users grows each day. According to the graph, Coinbase stays the leader 
in industry of digital currency exchanges more than 4 years. 
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Figure 1. This graph depicts growth of number of users of crypto exchange in 2014-2018. 

 
Figure 2. Grey bars are indicators of 2019, while yellow bars show predictions for 2024. 

 
Figure 2 also shows us positive predictions, crypto market is considered to grow in each type 

of payments. 

 

CONCLUSION 
Though cryptocurrencies are wide spread and millions of people use it, there are people who 

are not aware of it. They make use of the traditional transaction method to manage the money 
flow. In the future, businesses will start using various types of cryptocurrencies in order to pay 
their services. With this, businesses will remove the middleman from various processes. And it 
will reduce costs and will make their services cheaper for the users. All this will happen even 
some people aren’t aware of the existence of cryptocurrencies. 

It has been predicted that Bitcoin will hit 1 million dollar by the end of 2020. Predictors 
believe that, cryptocurrencies, especially Bitcoin, are the most trusted ones. Once the Bitcoin 
takes over the global economy, the demand will increase and the traditional dollar will no longer 
be needed and cryptocurrencies will replace fiat currencies.According to the forecasts, in the next 
years, powerful cryptocurrencies will rule the governments and will manage the cash flow. Crypto 
enthusiasts predict that government agencies will start adopting these decentralized systems. For 
example, the Estonian Government has already adopted Blockchain technology called X-road. 

Baku Engineering University 279 Baku/Azerbaijan



In the future, more cryptocurrencies will come into existence. With the growth in the price of 
cryptocurrencies, users will start trading with different currencies.As Bitcoin is the most popular 
cryptocurrency till the date, Ripple will also emerge to be the next Bitcoin in the future. Besides 
that, Litecoin, Ethereum, and Stellar will start to increase their prices. As the prices start rising, it 
will have great impact on crypto exchanges and the crypto world. Cryptocurrency ventures are on 
a rise. As their number increase every day, it will result in widespread reception. Once they are 
widely adopted, they can be next version of the technology in all sectors. In the near future, we 
can expect the conversion of Cryptocurrencies to traditional currencies. 
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XÜLASƏ 
Yerinə yetirlən tədqiqat işində Azərbaycanda əhalinin həyat məmnuniyyətinə COVID-19 

virusunun necə təsir etdiyi sorğu məlumatları əsasında təsviri və empirik qiymətləndirmə 
metodlarından istifadə edilməklə qiymətləndirilmişdir. Təhlil nəticələri ölkədə virusun müşahidə 
olunmağa başladığı ötən dövr ərzində əhalinin həyat məmnuniyyətində azalma tendensiyasının 
müşahidə olunduğunu göstərir. Ölkədə qeydə alınan yoluxma və ölüm hallarının miqdarındakı 
artış fərdi həyat məmnuniyyəti səviyyəsinə mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda, həyat 
məmnuniyyəti və yoluxma / ölüm sayı arasındakı əlaqə respondentin yaşına görə dəyişir. Yaş 
artdıqca yoluxma sayına qarşı həssaslıq artır, ölüm sayındakı artışa qarşı həssaslıq isə azalır. 
Həyat məmnuniyyətinin ən əhəmiyyətli göstəricilərdən biri olduğu nəzərə alınarsa virusun 
təsirlərinin azaldılması üçün əlavə tədbirlərin keçirilməsi və davamlı dioqnastik təhlilin aparılması 
zəruridir.  

AÇAR SÖZLƏR: COVID-19, AZƏRBAYCAN, PANDEMIYA, YAŞ QRUPLARI 

GIRIŞ 
Dünya tarixində müxtəlif zamanlarda bəşəriyyət yüksək öldürücü gücü olan çoxsaylı 

epidemiya və xəstəliklərlə qarşı-qarşıya qalmış, milyonlarla insan bu xəstəliklər nəticəsində 
həyatını itirmişdir. 2020-ci ilin əvvəlindən Çinin Uhan şəhərində baş qaldıran “COVID-19” 
virusu artıq demək olar ki, bütün ölkələri əhatə edir. Virusa yoluxanların sayı həndəsi silsilə ilə 
sürətlə artmaqda davam edir. Eyni zamanda, virusdan ölənlərin sayı da gün keçdikçə sürətlə 
çoxalır. Lakin, burada önəmli olan əhəmiyyətli nüans virusdan sağalanların sayının olduqca çox 
olmasıdır. Bu gün informasiya axınında olduqca mühüm hissəsi virusun sosial-iqtisadi və siyasi 
fəsadlarının həllinə aiddir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) tərəfindən pandemiya elan 

Baku Engineering University 280 Baku/Azerbaijan

https://complyadvantage.com/blog/cryptocurrency-regulations-around-world/
https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
https://readwrite.com/2019/08/05/10-fabulous-predictions-for-the-future-of-cryptocurrencies/amp/
https://readwrite.com/2019/08/05/10-fabulous-predictions-for-the-future-of-cryptocurrencies/amp/
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cryptocurrency-market-158061641.html
https://www.researchgate.net/publication/298792075_Cryptocurrency
https://medium.com/@mccannatron/12-graphs-that-show-just-how-early-the-cryptocurrency-market-is-653a4b8b2720
mailto:Khatai.aliyev@unec.edu.az


edilən virus bu gün artıq sadəcə tibb elminin mübarizə apardığı deyil, həm də sosial-iqtisadi 
problemləri qabardan və dünya iqtisadiyyatında böyük durğunluğa zəmin hazırlayan faktor halına 
gəlib. Bu isə birbaşa insanların həyat məmnuniyyətinə və rifah səviyyəsinə birbaşa təsir edir.  

Virusun insanların həyat məmnuniyyətinə təsiri 3 əsas kanal vasitəsiylə baş verir: (1) birbaşa 
sağlamlıq kanalı (insanlar Azərbaycanda və dünyada virusa yoluxanların və ölənlərin sayından 
narahatlıq duyur), (2) sosial izolyasiya kanalı (karantin şərtlərinin sərtləşdirilməsindən və məcburi 
sosial izolyasiyadan qaynaqlanan narahatlıq) və (3) sosial-iqtisadi təsir kanalı (insanlar ölkənin, o 
cümlədən özlərinin və ətrafındakı insanların sosial-iqtisadi vəziyyətinin pisləşəcəyindən narahat 
olur). Bu isə hər bir halda insanların həyat məmnuniyyətinin azalması və rifah itkisi ilə nəticələnir.  

Azərbaycanda COVID-19 virusu ilə bağlı narahatçılıqlar fevral ayının ikinci yarısında 
başladı və indiyə qədər (04.04.2020) 443 yoluxma halı qeydə alınıb 
(https://koronavirusinfo.az/az/page/statistika/azerbaycanda-cari-veziyyet). Onlardan 32 nəfər 
sağalıb, 5 nəfər isə vəfat edib. Dünya üzrə isə statistika belədir: 1.13 milyon yoluxma, 234 min 
sağalma, 60.1 min ölüm(https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries). Ölkədə martın 
3-dən mərhələli şəkildə karantin rejminin tətbiqinə başlanılıb və məcburi sosial izolyasiya 
tədbirləri həyata keçirilir. Bu tədqiqat işində məqsəd sosial sorğu məlumatları əsasında (ASERC, 
2020) Azərbaycanda qeydə alınan virusa yoluxma və ölüm hallarının ölkədə insanların həyat 
məmnuniyyətinə necə təsir etdiyini qiymətləndirməkdir.  

TƏDQIQAT METODU 
Tədqiqatda qrafiki təsvir və empirik qiymətləndirmə metodları istifadə olunmuşdur. Cari ilin 

22 fevral – 31 mart tarixlərini əhatə edən tədqiqatın məlumat bazasını ASERC (2020) tərəfindən 

keçirilən “Sosial Sorğu-4” təşkil edir. Qeyd olunan dövrdə sorğuda 2123 nəfər (          , 

           ,              ). İnsanların fərdi həyat məmnuniyyətinin ölçülməsi Pavot və 

Diener (2009) tərəfindən inkişaf etdirilən metodologiya əsasında aparılıb və 5-35 aralığında 
qiymət alır. Hər bir fərd həyatdan müvafiq olaraq məmnuniyyət indeksi 5-9 aralığında olduqda 
olduqca qeyri məmnun, 10-14 aralığında olduqda qeyri-məmnun, 15-19 aralığında olduqda 
qismən qeyri-məmnun, 20-ə bərabər olduqda neytral, 21-25 aralığında olduqda qismən məmnun, 
26-30 aralığında olduqda məmnun, 31-35 aralığında olduqda isə olduqca məmnun hesab edilir.  

 Digər tərəfdən, Azərbaycanda hər gün üçün virusa yoluxanların, sağalanların və ölənlərin 
statistikasıwww.koronavirusinfo.azinternet portalından əldə edilərək sorğu məlumatlarına 
inteqrasiyası həyata keçirilib.  

Tədqiqatın exonometrik model spesifikasiyası aşağıdakı kimidir:  

   (  )                      ∑  

 

   

         

    - fərdi həyat məmnuniyyəti indeksini,    - əsas sərbəst dəyişəni (müxtəlif modellərdə 

            , və               ),     -respondentin yaşını göstərir.  

∑   
 
         isə control dəyişənləri (     ,     

 ,        (cinsi mənsubiyyəti göstərən 

binominal dəyişən – qadınlar üçün 1, kişilər üçün 0 qiyməti alır), təhsil səviyyəsini və ailə 
vəziyyətini təmsil edən binominal dəyişənlər) göstərir. Təhsil səviyyəsini göstərən binominal 

dəyişənlər bunlardır:         (orta məktəb məzunudursa 1, digər hallarda 0),         (peşə-
ixtisas / kollec məzunudursa 1, digər hallarda 0,          (magistratura təhsili olanlar üçün 1, 

digər hallarda 0) və      (doktorantura və daha yuxarı təhsil səviyyəsinə malikdirsə 1, digər 
hallarda 0). Bakalvr məzunları müqayisə qrupu kimi götürülüb. Ailə vəziyyətini təmsil edən 

binominal dəyişənlər bunlardır:       (evil olanlar üçün 1, digər hallarda 0),               
(boşanmış və ya dul olanlar üçün 1, digər hallarda 0). Subay olanlar (evlənməyənlər) müqayisə 
qrupu kimi götürülüb.  

        qarşılıqlı təsir effektinin daxil edilməsi modellərin funskional spesifikasiya 
probleminin Ramse-Reset testi ilə yoxlanılması zamanı yaşın moderator rolunun aşkar olunması 
nəticəsində modelə əlavə edilib.  
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TƏSVIRI VƏ EKONOMETRIK TƏHLIL 
Aparılan təsviri təhlil nəticələri şəkil 1 və 2-də təqdim olunmuşdur. Şəkil 1 təhlil olunan 

müddət ərzində ortalama həyat məmnuniyyəti indeksinin cəmi və cinsi mənsubiyyətə görə necə 
dəyişdiyini göstərir. Müqayisə üçün yanvar ayı da təsviri təhlilə əlavə edilmişdir. Göründüyü 
kimi, fevral ayında əvvəlki ayla müqayisədə həyat məmnuniyyəti səviyyəsində kəskin azalma var. 
Sonrakı müddətdə də qismən də olsa ümumi trend azalma istiqamətindədir. Martın 2-ci on 
günlüyündə qismi yüksəlmə respondentlərin ilk karantin qərarlarına (təhsilin dayandırılması) 
adaptasiyası kimi qəbul oluna bilər. Lakin, 3-cü ongünlükdə həyat məmnuniyyətində kifayət 
qədər ciddi azalma müşahidə olunur. Dəyişmə kişilərdə daha böyükdür.  

Yaşa görə paylanmanın təqdim edildiyi şəkil 2-də azalan dinamikanın müşahidə olunması 
xaricində diqqəti cəlb edən digər əhəmiyyətli nüans 26-35 yaş aralığında olan respondentlərin 
digər yaş qrupları ilə müqayisədə daha çox həssaslıq nümayiş etdirməsi və həyat 
məmnuniyyətində daha böyük azalmanın müşahidə olunmasıdır. Karantin tədbirlərinin 
sərtləşdirildiyi martın 3-cü ongünlüyündə həyat məmnuniyyətində kəskin azalma virusun social-
psixoloji və iqtisadi təsirinin kifayət qədər böyük olduğunu göstərir. 65-dən yuxarı yaşa sahib 
insanlarda da kəskin azalma martın 3-cü ongünlüyündə özünü göstərir.  

 

 
Şəkil 1: Həyat məmnuniyyətinin dəyişmə dinamikası (cinsi mənsubiyyətə görə) 

Qaynaq: Sorğu məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanılıb. 
 

 
Şəkil 2: Həyat məmnuniyyətinin yaş qrupları üzrə dəyişmə dinamikası 
Qaynaq: Sorğu məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanılıb. 

 
Göründüyü kimi, yanvar ayı ilə müqayisədə martın 3-cü ongünlüyündə ortalama həyat məm-

nuniyyəti ümumilikdə 26.5%, kişilərdə 29%, qadınlarda isə 24% azalmışdır. Yaş qrupları üzrə isə 
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azalma belə olmuşdur: 25 yaş və daha aşağı qrupda 23%, 26-35 yaş aralığı qrupunda 32.5%, 36-45 
yaş aralığı qrupunda 24%, 46-64 yaş aralığı qrupunda 21.7%, 65 yaşdan yuxarı qrupda isə 33.8%.  

Əhalinin həyat məmnuniyyətinə Azərbaycanda qeydə alınan virusa cəmi yoluxma və ölüm 
sayının təsirinin ekonometrik qiymətləndirmə nəticələri cədvəl 1-də təqdim edilmişdir.  

 

Cədvəl 1: Empirik qiymətləndirmə nəticələri 

Sərbəst dəyişəənlər Model (1) Model (2) 

             -0.00003*** - 

                  -0.0000007** - 

               - -0.068*** 

                   - 0.0017*** 

       0.061*** 0.061*** 

     -0.032*** -0.034 *** 

    
  0.0004*** 0.0004*** 

        -0.137*** -0.139*** 

        -0.107*** -0.108*** 

         0.028 0.028 

     0.154*** 0.158*** 

      0.118*** 0.122*** 

              -0.101** -0.101** 

           3.304*** 3.354*** 

   0.057 0.057 

Daxil olan Müş. Sayı 2117 2117 

Qeyd: Asılı dəyişən -   (  ) . 
***və** müvafiq olaraq 1%, və 5% əhəmiyyətlilik dərəcəsində statistik olaraq 

əhəmiyyətliliyi göstərir.  
 

Əldə olunan nəticələr təsirin mənfi və statsitik olaraq əhəmiyyətli (      ) olduğunu 
göstərir. Eyni zamanda, həyat məmnuniyyəti və yoluxma / ölüm sayı arasındakı əlaqə responden-

tin yaşına görə dəyişir.                   və                    qarşılıqlı təsir effekti 
dəyişənlərinin əmsalları 1% əhəmiyyətlilik dərəcəsində statistiki olaraq əhəmiyyətlidir. Yaş 
artdıqca yoluxma sayına qarşı həssaslıq artır, ölüm sayındakı artışa qarşı həssaslıq isə azalır. Bu 
fərqlilik Azərbaycanda ölüm hallarının hələ geniş yayılmaması ilə izah oluna bilər.  

Digər faktorlar sabit qalarsa, ortalama olaraq, yoluxma sayındakı bir nəfər artış həyat 
məmnuniyyətini 20 yaşında biri üçün 0.0044%, 65 yaşında olan biri üçün isə 0.0076% azaldır. 
Fərdi həyat məmnuniyyətində ölüm sayındakı artışa qarşı həssaslıq isə daha yüksəkdir. Ölüm 
sayında 1 nəfərlik artış həyat məmnuniyyətini 20 yaşında biri üçün 3.4 % azaldır. Yaş artıqca 
həyat məmnuniyyətində azalma miqdarı sıfıra yaxınlaşır. Lakin, ölüm sayında əhəmiyyətli artış 
olarsa həyat məmnuniyyətində azalma əmsalının daha böyük olacağını gözləmək olar.  

NƏTICƏ 
Dünyanın iqtisadi, sosial və siyasi həyatında olduqca ciddi təsirləri olan COVID-19 

pandemiyasının fərdi həyat məmnuniyyətinə əhəmiyyətli mənfi təsirinin olacağı aydındır. Lakin, 
bu təsirin elmi qiymətləndirmə və təhlil metodlarının tətbiqi ilə dəyərləndirilməsi doğru 
addımların atılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.  

Bu tədqiqat işində Azərbaycanda keçirilən sosial sorğu məlumatları əsasında ölkədə qeydə 
alınan virusa yoluxanların və ölənlərin sayındakı artışın fərdi həyat məmnuniyyətinə təsiri təsviri 
və empirik qiymətləndirmə metodları əsasında təhlil edilmişdir. Təhlil nəticələri yoluxma və ölüm 
sayındakı artışın fərdi həyat məmnuniyyəti səviyyəsinə əhəmiyyətli mənfi təsiri olduğunu və 
təsirin miqyasının fərdin yaşından asılı olduğunu göstərir.  

Azərbaycanda virusun yayılmasının tədqiqatda qeyd olunan təhlil müddətinin bitməsindən 
(31 mart 2020-ci il) sonra daha da genişləndiyi, kütləvi yoluxma hallarının qeydə alındığı, sosial 
izolyasiya və xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi nəzərə alınarsa bu təsirin miqyasının daha 
da artacağını gözləmək mümkündür. Mənfi təsirin minimallaşdırılması və həyat məmnuniyyətinin 
artırılması üçün sosial dəstəyin gücləndirilməsi zəruridir.  
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XÜLASƏ. Burada, aparılan araşdırmanın əsas məqsədi akademik heyətin təşkilata bağlılıq səviyyəsini müəyyən 

etmək və əldə edilən nəticələrin təhlilini aparmaqdır. Bundan əlavə, ədəbiyyatlarda tez-tez rast gəlinən təşkilata 
bağlılığın növləri (Hissi bağlılıq, Məcburi bağlılıq, Minnət bağlılığı) nöqteyi-nəzərindən təşkilatlarda akademik və ya 
digər idarəedici heyətin göstərdikləri münasibətlər təqdim edilir. Aparılan araşdırmada, iştirakçıların təşkilata 
uyğunluğu yaş, vəzifə, təşkilatdakı iş və təhsil kimi demoqrafik xüsusiyyətlərinə görə fərqləndikləri müəyyən olundu. 
Araşdırmanın nəticələrinə görə, aparılan tədqiqatda iştirak edən akademik heyətin öz təşkilatlarına sadiqliyinin və 
bağlılığının olması ortaya çıxdı. Tədqiqat nəticəsində akademik heyətin təşkilata olan bağlılığının, əsasən hissi bağlılıq 
olması müəyyən olundu. Araşdırmada, iştirakçıların az bir hissəsinin təşkilata bağlılığında ən aşağı meylə malik olan 
xərc yönümlü bağlılığı özündə cəmləşdirən məcburi bağlılıq ölçüsündə müşahidə edilmişdir. Təşkilata bağlılığın 
müəyyən olunmasında araşdırmanın aparılması üçün istifadə edilən demoqrafik xüsusiyyətlərdən, yalnız təşkilatda 
işləmə müddəti ilə bağlı bir sıra fərqli münasibətlər qeydə alınmış, lakin digər xüsusiyyətlərlə bağlı ciddi bir problem 
və ya sıxıntı mövcud olmamışdır. 

Açar sözlər: Təşkilat, Təşkilata bağlılıq, Hissi bağlılıq, Məcburi bağlılıq, Minnət bağlılığı. 
РЕЗЮМЭ.Здесь основной целью исследования является определение уровня принадлежности 

преподавательского состава к организации и анализ результатов. Кроме того, типы организационной 
принадлежности (эмоциональные отношения, принудительные отношения и принадлежность к 
меньшинствам), часто встречающиеся в литературе, представлены академическим или другим 
управленческим персоналом в организациях. Исследование показало, что демография участников различалась 
в зависимости от их демографических характеристик, таких как возраст, работа, работа и образование в 
организации. Согласно результатам исследовария, академический персонал, участвующий в исследовании, 
продемонстрировал приверженность и приверженность своим организациям. Исследование показало, что 
зависимость академического персонала от организации была в основном связана с их восприятием. 
Исследование показало, что у небольшого числа участников была самая низкая склонность к 
организационной принадлежности в степени обязательной зависимости, которая включала ориентированную 
на затраты связь. Из демографических характеристик, использованных для исследования зависимости 
организации, сообщалось только о нескольких различиях в рабочем времени организации, но не сообщалось о 
существенных проблемах или ограничениях других характеристик. 

Ключевые слова: Организация, Организационные отношения, Эмоциональные отношения, 
Принудительные отношения, Зависимость. 

ABSTRACT. Here, the main purpose of the research is to determine the level of academic staff affiliation with 
the organization and to analyze the results. In addition, the types of organization affiliation (Emotional relationship, 
Forced relationship, Minority affiliation) commonly encountered in the literature are presented by the academic or 
other management staff in organizations. The study found that participants’ demographics differed according to their 
demographic characteristics such as age, job, job and education in the organization. According to the results of the 
study, the academic staff involved in the study showed a commitment and commitment to their organizations. The 
research revealed that the academic staff’s dependence on the organization was mainly related to their perceptions. The 
study found that a small number of participants had the lowest tendency for organizational affiliation to the extent of 
the compulsory dependence, which included the cost-oriented linkage. Of the demographic characteristics used to 
investigate the organization’s dependence, only a few differences in the organization’s working hours have been 
reported, but no significant problems or constraints on other characteristics have been reported. 

Keywords:Organization, Organizational relationship, Emotional relationship, Forced relationship, Dependence. 
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GİRİŞ 
Təşkilat anlayışı unikal bir mədəniyyətə sahib olan, görülən işlər və həmin işləri həyata 

keçirən insanlar arasında formalaşan əlaqələri göstərən, mövcud olan məsələ və ya problemin 
həlli istiqamətində çalışan şəxslərin bilik və bacarıqlarının qarşıya qoyulmuş konkret məqsədlər 
və hədəflər üçün əlaqələndirildiyini təyin edən müəyyən bir quruluşa malik idarəetmə sistemidir. 
İşçilərin hiss etdiyi ən güclü və təsirli duyğulardan biri olan bağlılıq anlayışı düşüncəyə, bir 
insana, bir təşkilata, özümüzdən daha böyük gördüyümüz istənilən bir şeyə və ya yerinə yetirməli 
olduğumuz bir öhdəliyə qarşı olan sadiqliyi ifadə edir. Təşkilat və bağlılıq anlayışlarının 
birləşməsindən yaranan təşkilata bağlılıq, təşkilatın məqsədlərinə və dəyərlərinə inamını, 
təşkilatın hədəflərini reallaşdırmaq üçün səy göstərməyə hazır olduğunu və təşkilatın bir üzvü 
olmaq arzusunu ifadə edir. 

Təşkilata bağlılıq anlayışının vacibliyi nəzərə alınaraq bu mövzuda bir sıra araşdırmalara 
başlanıldı. İşçiləri təşkilata necə bağlayırıq? Menecerlərin və tədqiqatçıların bu suala cavab 
axtarmasının əsas səbəbi, yüksək sədaqətli işçilərin işlərində daha yüksək performans 
göstərmələrini, təşkilatdan ayrılmaq niyyətlərinin az olmasını, təşkilat üçün daha çox vətəndaşlıq 
davranışlarının olmasını müəyyən edib üzə çıxarmaq, işçilərdə belə müsbət xüsusiyyətlərin 
formalaşmasını təmin etmək və bu cür müsbət xüsusiyyətlərə malik işçilərin təşkilata olan 
bağlılığını yaradan üsulları müəyyən edib onu artırmaqdır. Bu araşdırmada, müəyyən bir 
universitetdə çalışan akademik işçilərin təşkilata bağlılıq səviyyələrinin təyin edilməsinə çalışılır. 

Təşkilata bağlılıq anlayışı və təşkilata bağlılığın növləri 
Təşkilata bağlılıq anlayışının aşağıda sadalanan qəbul olunmuş bir neçə tərifi mövcuddur: 
 İşçinin çalışdığı təşkilatla güc birliyi qurması və özünü təşkilatın bir üzvü kimi hiss etməsi 

duyğusudur. 
 Təşkilatın maraqlarına uyğun hərəkət etmək üçün daxili normativ təzyiqlər toplusudur. 
 Fərdin maraqları olmadan təşkilatın məqsədlərinə və dəyərlərinə olan hissi bağlılığıdır. 
 Şəxsin təşkilata sədaqətlilik münasibətini və təşkilata qarşı müsbət fikir və münasibətlərini 

təmin edib möhkəmləndirməkdir. 

Hissi Bağlılıq 
Hissi bağlılıq təşkilatda çalışan işçilərin öz qərarları əsasında işdə qalmaq istəyi kimi 

müəyyən edilən təşkilati bağlılıqdır. Hissi bağlılıq təşkilatda çalışan və təşkilatın xeyrinə güclü 
səy göstərən şəxslərin təşkilatın məqsədlərini və dəyərlərini qəbul etməsi anlayışını da özündə 
cəmləşdirir. Hissi bağlılıq çalışdıqları təşkilata sadiqlik münasibətini göstərən işçilərin duyğusunu 
ifadə edən bir təşkilati bağlılıqdır. Güclü hissi bağlılığı əsasında, təşkilatdakı daimi çalışan işçilər, 
ehtiyac duyduqları üçün deyil, istədikləri üçün təşkilatda qalırlar. 

Məcburi Bağlılıq 
Məcburi bağlılıq, işçinin çalışdığı təşkilatda qalması ilə əldə etdiyi qazanclar və mükafatlar 

və ya təşkilatdan ayrılan zaman həmin qazanc və mükafatları itirmək qorxusunun yaranması 
səbəbi ilə təşkilatda qalmaq istəyinin formalaşması ilə əlaqədar yaranan bir təşkilati bağlılıqdır. 
Məcburi bağlılıq təşkilatdan ayrılmanın özü ilə bərabər gətirəcəyi xərclərin fərqində olmaq və 
təşkilatdan ayrılma zamanı xərclərin yüksək olacağının düşünülməsi səbəbi ilə təşkilati üzvlüyün 
davam etdirilməsi vəziyyətidir. Bir təşkilatda işçinin iş stajı və təşkilatdan əldə etdiyi faydası 
varsa, eyni zamanda işçinin təşkilatdan ayrılma dəyəri və xərci yüksəkdirsə, həmin işçinin 
çalışdığı təşkilata məcburi bağlılığı yaranır. İşçilərdə məcburi bağlılığın yaranmasına səbəb olan 
bir sıra fərdi və təşkilati amillər vardır. Məcburi bağlılığı yaradan bu amilləri qabiliyyət, təhsil, 
köçürmə, fərdi sərmayə, pensiya mükafatı, icma və s. bu kimi digər variantlar olaraq sıralamaq 
mümkündür. 

Minnət Bağlılığı 
Minnət bağlılığı, təşkilatda bağlılığın məsuliyyətini və mənəvi ölçüsünü təşkil etməkdə və 

işçilərin təşkilatda qalmağı davam etdirməsi ilə əlaqəli minnəti duyğularını əks etdirməkdədir. 
Minnət bağlılığı işçinin, təşkilatda qalmağın doğru olduğunu düşünməsi nəticəsində ortaya 
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çıxdığından digər iki növ təşkilati bağlılıqdan fərqli bir ölçünü təmsil edir. İşçilər yüksək bir 
minnət bağlılığı duyğusu içərisində, təşkilatda qalmağa ehtiyac hissi duymaqdadırlar. Təşkilata 
girişdən əvvəl fərdin ictimailəşmə təcrübələri və təşkilata girişdən sonrakı dövrdə təşkilati 
sosiallaşma təcrübələri onun minnəti bağlılığına təsir göstərir. İşə başlamazdan əvvəl işçinin 
təcrübələrini nəzərə alsaq, işçinin valideyni kimi işçi üçün vacib olan şəxslərin həmin şəxsə 
təşkilati sədaqətliyin vacibliyini vurğuladıqları təqdirdə yeni gələn işçidə çalışacağı təşkilata qarşı 
güclü bir minnət bağlılığının yaranacağını gözləmək olar. Bundan əlavə, işçinin işə başlamasından 
sonrakı dövrdə müxtəlif təşkilati təcrübələr göstərilməklə, təşkilatın həmin işçilərdən sədaqətlik 
gözlədiyini inandırdığı işçilər, təşkilata qarşı güclü bir minnət bağlılığı duymaqdadırlar. Minnət 
bağlılığında vacib olan nüans, işçilərin təşkilatda qalmalarını minnəti duyğuları əsasında hiss 
etmələridir. 

Araşdırmanın məqsədi və əhəmiyyəti 
Bu araşdırmanın əsas məqsədi universitetdə çalışan akademik heyətin təşkilata bağlılıq səviy-

yələrini müəyyən etməkdir. Digər bir məqsəd isə təşkilata bağlılıq növlərinə olan münasibətləri 
aşkar etmək və təşkilati bağlılığın demoqrafik xüsusiyyətlər baxımından fərqləndiyini müəyyən 
etməkdir. 

Təşkilatlara istedadlı işçiləri cəlb etmək qədər onları təşkilatda saxlamaq da bir o qədər vacib-
dir. Xüsusilə, ölkədə savadlı insanları yetişdirmək üçün vacib vəzifələr daşıyan universitetlərdə 
çalışan mütəxəssis biliklərə sahib olan istedadlı işçilərin işlədikləri universitetə bağlı qalmalarını 
və bu universitet üçün dəyər sərf etməyə davam etməyi alternativ digər iş imkanlarına nisbətən 
üstün tutmuş olmalarını təmin etmək lazımdır. Yeni qurulan universitetlərin digər qurulmuş uni-
versitetlərlə müqayisədə bu işə daha çox vaxt ayırmaları lazımdır. 

Aparılan araşdırmada 211 anket cavablandırılmış və nəticədə sorğu iştirakçılarının sayı 211 
nəfərdən ibarət olmuşdur. 

Araşdırma sualları 
1. Araşdırmada iştirak edənlərin təşkilata bağlılıq səviyyələrinə (hissi bağlılıq, məcburi bağ-

lılıq, minnət bağlılığı) münasibətləri necədir? 
2. Təşkilata bağlılıq duyğusucinsiyyətə görə fərqlənirmi? 
3. Təşkilata bağlılıq duyğusuailə vəziyyətinə görə fərqlənirmi? 
4. Təşkilata bağlılıq duyğusu yaşa görə fərqlənirmi? 
5. Təşkilata bağlılıq duyğusu təhsil səviyyəsinə görə fərqlənirmi? 
6. Təşkilata bağlılıq duyğusu akademik ada görə fərqlənirmi? 
7. Təşkilata bağlılıq duyğusu işləmə müddətinə görə fərqlənirmi? 

 

Cədvəl 1. Araşdırmada iştirak edənlərin demoqrafik xüsusiyyətlərinə görə bölgüsü 

Rəqəmlə Faizlə 

Cinsiyyət 

Kişi 150 71.1 

Qadın 61 28.9 

Ailə vəziyyəti 

Evli 138 65.4 

Subay 73 34.6 

Yaş 

25 yaş və aşağı 12 5.7 

25-31 78 37 

32-38 68 32.2 

39-45 38 18 

45 yaş və yuxarı 15 7.1 

Təhsil səviyyəsi 

Bakalavr 29 13.7 

Magistr 66 31.3 

Doktorant 116 55 
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Akademik ad 

Təlimatçı 129 61.1 

Müəllim79 37.4 

Digər 3 1.5 

İşləmə müddəti 

1 ildən az 46 21.8 

1-5 il 98 46.4 

6-10 il 31 14.7 

11 il və yuxarı 36 17.1 

 
Cədvəl 1-də anketdəki sorğularda iştirak edənlərin cinsiyyəti, ailə vəziyyəti, yaşı, təhsil səviy-

yəsi, akademik adı və təşkilatda işləmə müddəti göstərilmişdir.  
 

Cədvəl 2. Araşdırmada iştirak edənlərin təşkilata bağlılıq səviyyələri 

Təşkilata Bağlılıq Səviyyələri Ortalamalar Standart Sapma 

Hissi bağlılıq 3.58 1.030 

Məcburi bağlılıq 3.04 0.757 

Minnət bağlılığı 3.47 0.931 

Təşkilata bağlılıq 3.48 0.774 

 
Aparılan araşdırma zamanı anket sorğularında iştirak etmiş akademik heyətdən əldə edilən 

nəticələrə əsasən, ən aşağı meyl məcburi bağlılıq səviyyəsində, ən yüksək meyl isə hissi bağlılıq 
səviyyəsində qeydə alınmışdır. 

 

NƏTİCƏ 
Bu gün sürətlə dəyişən qlobal mühitdə təşkilata bağlılıq mühüm rol oynayır. İşçilərin bağlılığı, 

təşkilatların uğur qazanmalarında ən vacib amil olaraq görülür. Təşkilata bağlılıq, təşkilatın davam-
lılığını təmin etmək üçün lazım olan insan qaynaqlarından ən yaxşı şəkildə istifadə etməyə imkan 
verən, işçiləri problem yaradan deyil, problemləri həll edən insanlara çevirə bilən bir anlayışdır. 

Bu araşdırmanın əsas məqsədi akademik heyətin təşkilata bağlılıq səviyyələrini müəyyən 
etmək idi. Təşkilata bağlılıq və hər bir bağlılıq ölçüsü baxımından aparılan təhlillərin nəticələrinə 
görə, araşdırmada iştirak edən akademiklərin hissi bağlılıq və minnət bağlılığı səviyyələrində 
iştirak etməyə meylli olduqları aşkar edilmişdir. Bu bağlılıq ölçülərindən akademiklərin hissi 
olaraq öz seçimləri əsasında təşkilatda qalmaqları, təşkilatın təşkilati məqsəd və dəyərlərini qəbul 
etmələri, təşkilatın xeyrinə üstün səy göstərməyə meylli olduqları və təşkilatda qalmağın mənəvi 
bir dəyər olaraq başa düşülməsi kimi bir düşüncəyə sahib olduqları nəticəsinə gəlmək 
mümkündür. Digər tərəfdən akademiklərin məcburi bağlılıq ölçüsü məsələsində qərarsız 
qaldıqları nəticəsinə gəlinmişdir. Buda akademiklərin təşkilatda qalmaqlarının, təşkilatdan ayrılan 
zaman itirəcək olduğu xərclər səbəbi ilə işçinin təşkilatda qalmaq istəyi ilə bağlı olmadığı 
nəticəsini ortaya çıxarmışdır. Bağlılıq nəticələrindən də göründüyü kimi araşdırmada iştirak edən 
akademik heyətin təşkilati bağlılığa malik olması müəyyən edilmişdir. 

Bu tapıntılara əlavə olaraq, akademiklərin institusional nüfuzunun demoqrafik amillər 
baxımından fərqli olub-olmadığını müəyyən etmək üçün T-testi və Anova testi ilə təhlil 
edilmişdir. Aparılan təhlillər nəticəsində evli olanların hissi bağlılıq baxımından fərqləndikləri və 
digərlərinə nisbətən daha çox bu ölçüyə meyl göstərdikləri nəticəsinə gəlinmişdir. Cinsiyyət 
baxımından ciddi bir fərq aşkar edilməməklə yanaşı ən yüksək meylin hissi bağlılıq səviyyəsində 
olduğu görünmüşdür. Araşdırmada iştirak edənlərin yaşları artdıqca məcburi bağlılıqlarının 
azaldığı, lakin digər bağlılıqlarda bir fərqliliyin olmadığı, təhsil səviyyəsi baxımından ciddi bir 
fərqliliyin olmadığı, vəzifə baxımından isə müəllim heyətinin digərlərinə (təlimatçılara) görə 
bağlılıq səviyyələrinin aşağı olduğu təhlillər nəticəsində aşkar edilmişdir. 

İşləmə müddəti baxımından isə 6-11 il arası müddətdə təşkilatda çalışanlarla müqayisədə, işə 
yeni girən işçilərlə 11 ildən yuxarı müddətdə təşkilatda çalışanların minnət bağlılıqlarının daha 
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güclü olduğu, lakin digər bağlılıqlar baxımından ciddi bir fərqin olmadığı nəticəsinə gəlinmişdir. 
İllərdir işlərini davam etdirənlər, təşkilatdan ayrılmağı təşkilata haqsızlıq olaraq düşünərkən, işə 
yeni başlayanlar sosial amillərin təsiri ilə yeni başlanılan bir işdən ayrılmağın ictimai reaksiyalara 
səbəb olacağı düşüncəsi ilə təşkilatlarına bağlı qalmaq davranışlarını davam etdirməkdədirlər. 

Nəticədə, təşkilata bağlılığın formalaşdırılmasında və davam etdirilməsində ən azı işçilərin 
payının olduğu qədər yuxarı rəhbərliyində çox təsirli bir rol oynadığı nəzərə alınmalı, bağlılıq 
səviyyəsi yüksək olan işçilərin formalaşmasında ən vacib vəzifələrdən birinin yuxarı rəhbərliyin 
üzərinə düşməsi həqiqəti diqqətə alınmalıdır. Araşdırmada qeyd edilən təşkilata bağlılıq 
səviyyələrindən hissi bağlılığın təmin edilməsinin, təşkilata qatqısının daha çox olacağı həqiqəti 
diqqətdən yayınmamalıdır. 
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Abstract 
The article initially includes general information about the Kingdom of Saudi Arabia. 

Subsequently, the trade sector of the country has thoroughly been analyzed. Thus, the volume of 
imports and exports of the country for 2008-2018, the largest volume of imported and exported 
products, the top countries in which the country traded during 2008-2018, incomes due to the fact 
that the country is the cradle of Islam and the role of the Kingdom of Saudi Arabia have been 
investigated at the international level. Specific results have been obtained on the basis of the 
analysis. 

Keywords: import, export, foreign direct investment, macroeconomic indicators, 
international trade, international econimic cooperation. 

 

I. Introduction 
Saudi Arabia's economy is based on the country's vast oil reserves (although Saudi Arabia 

has significant natural gas reserves, the gas sector is not considered important for the country's 
economy and Saudi Arabia is not a natural gas exporter). Since the 1970s, the country has been 
largest exporter of crude oil across the world and It has the largest traditional crude oil reserves on 
the world level (accounting for approximately 20% of the world's crude oil reserves). Saudi 
Arabia, being the world's largest oil producer and exporter, has the power of having significant 
impact on the global oil market. That is why Saudi Arabia is considered as a country that affects 
oil prices. Saudi Arabia is the founder and member of the Organization of Petroleum Exporting 
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Countries (OPEC) has no ability to voluntarily manipulate oil production and export because 
other members within the Organization produce the low volume of oil. However, Saudi Arabia is 
a major oil producer and exporter and can directly affect oil prices [1, 7, 12]. 

II. Analysis of trading sector of the country 
As we can see from the Table 1, there has been no significant difference in trade volume 

between 2008-2018. If trade volume was 42.9 billion USD in 2008, the figure was $ 43.1 billion 
US dollars with insignificant difference in 2018. Since 2015 the sharp decline in oil price has not 
had a significant impact on the country's trade sector. Despite the fact that 87% of the state 
budget, 90% of total exports and 42% of GDP were formed on the basis of oil and oil products, 
the price of oil did not reduce the value of trade even though it dropped from 2015. The main 
reason for this seems from the more extraction of oil. The trade takes essential part of the 
country's economy. The trade balance between exports and imports has been positive and 
accounted for about 25% of GDP during 2008-2018. According to the Economic Integrity Index, 
Saudi Arabia is ranked 26th in the world in terms of exports and 29th in terms of complex 
economic mechanism. 

 

Years 

Export volume 

(in millions of 

US dollars) 

Import volume 

(in millions of US 

dollars) 

Trade volume (in 

millions of US 

dollars) 

Balance (in 

millions of US 

dollars) 

Trade weight 

in nominal 

GDP (%) 

Balance in 

Nominal 

GDP (%) 

 

2008 313462 115134 428596 198328 82.5 38.2 

2009 192296 95544 287840 96752 67.1 22.5 

2010 251143 106863 358006 144280 68.0 27.4 

2011 364699 131586 496285 233112 73.9 34.7 

2012 388401 155593 543993 232808 73.9 31.6 

2013 375873 168155 544028 207718 72.9 27.8 

2014 342432 173834 516266 168599 68.3 22.3 

2015 293550 174675 378226 118875 58.0 18.2 

2016 183579 140170 323749 43410 50.6 6.7 

2017 221835 134519 356354 87316 51.8 12.7 

2018 294373 137065 431438 157309 57.8 21.1 

Table 1. Total trade indicator of the Kingdom of Saudi Arabia for 2008-2018 

The source: Compiled by the author based on data provided by the General Authority for Statistics of the Kingdom of Saudi 
Arabia. 

 
One of the most important factors in the analysis of the trade sector in the Kingdom of Saudi 

Arabia is the identification of the most exported and imported products and their change over the 
years. This analysis reveals which sector of the country is most developed. As shown in Table 2, 
the top 10 most exported products in 2008 consist of fuel products extracted from crude oil, 
refining crude oil, manufacturing equipment, chemical products, plastic and hoods, machinery 
and transport equipment, transport, metals, electrical equipment, stone and glass. 90% of these 
export products constitute crude oil and refined fuel. When observing these indicators the most 
imported products include production and electrical equipment, raw materials, transportation, 
metals, chemical products, vegetables, ore metals, food products and pets. About 70% of the 
products in the top 10 are constituted by electrical equipment and raw materials. Due to the given 
indicators most exported and imported products in 2008 are mainly related to crude oil and its 
refining. 

 
№ Most exported products Volume (US $ billion) Most Imported Products Volume (US $ billion) 

1 Fuel 281 Production equipment 88.2 

2 Raw material 248 electrical equipment 30.9 

3 Production equipment 28.4 Raw material 29.8 

4 Chemical products 9.7 Transportation 20.2 

5 Plastic and hood items 7 Metals 17.4 
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6 Machinery and transport 
equipment 

6.3 Chemical products 8.5 

7 Transportation 3.4 Vegetables 8.2 

8 Metals 3 Sprout metals 5.6 

9 electrical equipment 2.9 Food products 4.2 

10 Stone and glass 1.3 House animals 4 

Table 2. The volume of 10 most exported and imported products of the Kingdom of Saudi Arabia in 2008 
The source: Compiled by the author based on data provided by the the General Authority for Statistics of the Kingdom of Saudi Arabia. 

 
ln the table 3, looking at the top 10 exported and imported products for 2018, shows what 

changes have occured in oil dependence in comparing with the indicators in 2008. 
As can be noticed from the table, crude oil and fuel in the top ten account for 84% of total 

exports. This means that the figure has dropped 6% compared to 2008. The most imported 
products in 2018 include machines, computers, cars and electric cars. Thus, these products 
constitute 57% of the top ten products. 

 

№ Most exported products 
Volume (US $ 

billion) 
Most Imported Products 

Volume  

(US $ billion) 

1 Crude oil 183 Computers, including computers 12 

2 Refined fuel 26.2 Cars 11.3 

3 Ethylene polymers 13.1 Electrical Machines 9.2 

4 Acetic alcohol 8 Grain 4.3 

5 Fuel gases 5.7 Drugs 4.3 

6 Propylene polymers 5.5 Aircraft 4 

7 Cyclic hydrocarbons 3.2 Mineral fuels 3.5 

8 Essential carbonates 1.5 Optical, technical, medical equipment 3.3 

9 Broadcasts 1.5 Iron fabrics, steel 2.6 

10 Fertilizer mixtures 1.4 Furniture, building equipment 2.5 

Table 3. 10 most exported and imported products of the Kingdom of Saudi Arabia in 2018. 
The source: Compiled by the author based on data provided by the the General Authority for Statistics of the Kingdom of Saudi Arabia. 

 
The countries which make trades and have the close economic relations with Saudi Arabia 

are defined by looking at the 10 most exported and imported countries of the Kingdom of Saudi 
Arabia in 2008 and 2018. The country that Saudi Arabia exported the most in 2008 was USA, 
accounting for 13.8% of total exports (Table 4).lt is interesting point that the countries which 
Saudi Arabia exported the most in 2008 are countries that have the largest economies and the 
same economic power in the world as shown in the table. The United Arab Emirates is the only 
neighboring country in terms of geographical proximity. However, the countries imported in 2008 
are mainly geographically close. And Southeast Asian countries account for 53.15% of imports. 

 

№ Exporting countries 
Weight in volume of 

operations (%) 
Countries you import 

Weight in volume  

of operations (%) 

1 United States of America 13.79 South East Asian countries 53.15 

2 China 11.06 United Arab Emirates 1.47 

3 Japan 8.32 China 0.68 

4 Germany 7.51 Qatar 0.5 

5 South Korea 4.52 Egypt 0.47 

6 France 3.38 Bahrain 0.46 

7 Brazil 2.56 Kuwait 0.46 

8 United Arab Emirates 2.51 Singapore 0.44 

9 Australia 2.19 India 0.43 

10 Thailand 1.82 United States of America 0.31 

Table 4. The 10 most exported and imported countries of the Kingdom of Saudi Arabia in 2008 
Source: Compiled by the author based on data provided by the the General Authority for Statistics of the Kingdom of Saudi Arabia. 

Considering the countries that Saudi Arabia exports in 2018, the significant changes are 
observed in Table 5. Thus, if the US was the first country to export in 2008, China replace it in 

Baku Engineering University 290 Baku/Azerbaijan



2018. At the same time, the share of the top ten countries in the volume of exports in 2018 is 
much lower than in 2008. This shows that Saudi Arabia, in comparison with 2008, has established 
trade relations with more countries in 2018 and reduced its dependence on countries with large 
economies. In 2018, China is ranked first with 16.5% in imports as compared to 2008. All of the 
top ten countries, except for the United Arab Emirates, are countries with the largest economy. 

 

№ Exporting countries 
Weight in% of  
operations (in%)) 

Importing countries 
Weight in volume  
of operations (%) 

1 China 3.3 China 16.5 

2 United Arab Emirates 2.8 United States of America 13.3 

3 Singapore 1.4 United Arab Emirates 8.9 

4 India 1.2 Germany 5.4 

5 Belgium 0.8 India 4.2 

6 Turkey 0.8 Japan 4.0 

7 Kuwait 0.7 France 3.4 

8 Egypt 0.7 South Korea 3.2 

9 Bahrain 0.6 Italy 3.1 

10 United States of America 0.6 United Kingdom 2.3 

Table 5. The 10 most exported and imported countries by the Kingdom of Saudi Arabia in 2018 
Source: Compiled by the author based on data provided by the the General Authority for Statistics of the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

It should be noted that one of the sources of income for Saudi Arabia is that this country is 
the homeland of Islam, the Holy Kaaba is located in Saudi Arabia and millions of people visit 
Mecca and Medina each year.According to the Ministry of Hajj and Umrah of Saudi Arabia in 
2018, 8,365 million pilgrims have been visited Mecca and Medina. As a result, the country has 
received approximately 12 billion US dollars [2, 3]. 

Conclusion 
By analyzing Saudi Arabia's current geographical position in the world, its key macroeco-

nomic indicators, its trade and economic status, and its international position, we conclude the 
following: 

1. There has been almost no noticeable change in trade volume over the past 10 years (US $ 
42.9 billion in 2008 and US $ 43.1 billion in 2018); 

2. The sharp drop in oil prices in 2015 has not have a significant impact on the trading sector; 
3. 87% of the state budget, 90% of total exports and 42% of GDP are formed on the basis of 

oil and oil products; 
4. Trade constitutes 57.8% of GDP; 
5. The most exported products during 2008-2018 are oil and oil products, while imported 

products include machines, electrical equipment, cars, cereals, drugs; 
6. In 2018, the most exported and imported countries include USA, China, UAE, Singapore, 

Germany, India, etc. 
7. 8.4 million pilgrims have visited Hajj and Umrah to Mecca and Medina, as a result, the 

country has received 12 billion USA dollars incomein 2018. 
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XÜLASƏ 
Məqalədə əsas məqalə 15 №-li Milli Hesab Sisteminin tətbiqinin və şirkətlərinin fəaliyyətinə 

təsirinin təhlilinə yönəlmişdir.15 №-li Milli Hesab Sistemi gəlirlərin tanınması üçün hərtərəfli 
prinsipləri ehtiva edən vahid gəlir standartının hazırlanması üçün birgə layihəyə təşəbbüs 
nəticəsində yaradılmışdır. Əksər şirkətlər üçün bu standartın tətbiqi mühasibat uçotu və hesabat 
metodlarına, iş proseslərinə və informasiya texnologiyaları sistemlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 
edir, çünki standartın tətbiqi praktik olaraq gəlirlərin tanınması üçün istifadə olunan 
əsaslandırmanı dəyişdirir. Standart gəlirlər və əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkətinin ölçülməsi və 
tanınması üçün müəssisənin tətbiq etməli olduğu prinsipləri təsvir edir. Əsas prinsip odur ki, 
müəssisə gəliri malın və ya xidmətin müştəriyə təhvil verilməsi müqabilində sahib olacağını 
gözlədiyi məbləğdə tanıyır Gəlirlər icra öhdəlikləri yerinə yetirildikdə tanınır. Bu standart icra 
öhdəliyinin konkret vaxtında və ya dövr ərzində yerinə yetirildiyini müəyyənləşdirməyə kömək 
edən qaydalar təqdim edir. Əgər icra öhdəliyi müəyyən bir dövr ərzində yerinə yetirilirsə, müvafiq 
gəlir də həmin dövr ərzində tanınır. 

AÇAR SÖZLƏR: GƏLİR, MÜQAVİLƏ, HESABAT 

 

GIRIŞ 
Gəlir həm maliyyə hesabatlarının tərtibçiləri, həm də istifadəçiləri üçün ən vacib maliyyə 

hesabatı meyarlarından biridir. Bundan müəssisənin keçmiş maliyyə fəaliyyətinin aspektlərini, 
gələcək perspektivlərini və maliyyə sağlamlığını ölçmək və qiymətləndirmək üçün istifadə 
olunur. Buna görə gəlirlərin tanınması, investor və tənzimləyicilər tərəfindən ən çox araşdırılan 
mühasibatlıq mövzularından biridir. Əhəmiyyətinə və dünya maliyyə bazarlarının getdikcə 
qloballaşmasına baxmayaraq 2014-cü ildə yeni qaydaların təsdiq edilməsinə qədər gəlirlərin 
tanınması tələbləri ABŞ-da Ümumilikdə Qəbul Edilmiş Mühasibat Uçotu Prinsipləri ("ABŞ 
ÜQEMUP") ilə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarında ("MHBS") fərqlənirdi və bu 
da öz növbəsində oxşar əməliyyatlar üçün fərqli mühasibatlığa səbəb olurdu . Gəlirlərin tanınması 
qaydalarının hər iki yanaşmada inkişaf etdirilməyə ehtiyacı vardı. ABŞ ÜQEMUP xüsusi sənaye 
və ya əməliyyatlar üçün geniş gəlir tanıma konseptləri və tələblərini özündə cəmləşdirirdi və bu 
da iqtisadi cəhətdən oxşar əməliyyatlar üçün fərqli mühasibatlığa səbəb ola bilirdi. 

2014-cü ilin may ayında buraxılmış gəlir standartı əsasən birləşdirilmiş və müvafiq olaraq 
MHBS və ABŞ ÜQEMUP-in əvvəlki gəlir tanınması tələblərini əvəz etmişdir. Standart 
müştərilərlə bağlanmış müqavilələrdən irəli gələn bütün gəlirlər üçün mühasibat tələblərini təmin 
edir. Bu standart icarə müqavilələri kimi digər MHBS-in tələblərinə uyğun olan müqavilələrdən 
başqa müştərilərinə mal və ya xidmətlər göstərmək üçün müqavilə bağlayan bütün müəssisələrə 
təsir göstərir. 

BMUSŞ tərəfindən buraxılmış 15 №-li MHBS “Müştərilərlə Müqavilələrdən Gəlirlər”, bütün 
köhnə gəlir standartları və şərhləri, o cümlədən 11 №-li MUBS “Tikinti Müqavilələri”, 18 №-li 
MUBS “Gəlirlər”, 13 №-li BMHŞK “Müştəri Sadiqliyi Proqramları”, 15 №-li BMHŞK 
“Daşınmaz Əmlakın İnşasına dair Müqavilələr”, 18 №-li BMHŞK “Müştərilərdən Aktivlərin 
Köçürülməsi” və 15 №-li SŞK “Reklam Xidmətləri ilə Əlaqəli Gəlir-Barter Əməliyyatları” ilə 
əlaqəli bütün standartları və şərhləri əvəz etdi . 
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TƏDQIQAT METODU 
2002-ci ilin oktyabr ayında ABŞ-ın Maliyyə Uçotu Standartları Şurası ("MUSŞ") və Beynəl-

xalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası ("BMUSŞ") gəlirlərin tanınması üçün hərtərəfli prinsi-
pləri ehtiva edən vahid gəlir standartının hazırlanması üçün birgə layihəyə təşəbbüs etdilər. Layi-
hənin əsas məqsədi aşağıdakılar idi: 

 Gəlirlərin tanınması üzrə hazırkı yanaşmalardakı uyğunsuzluqları və zəif cəhətləri aradan 
qaldırmaq 

 Gəlir məsələlərini həll etmək üçün daha ideal bir yanaşma təmin etmək 
 Müəssisələr, sənaye sahələri və kapital bazarları arasında müqayisəni yaxşılaşdırmaq 
 İnkişaf etdirilmiş açıqlamalar vasitəsilə maliyyə hesabatı istifadəçilərinə daha faydalı 

məlumat vermək 
 Qaydaların həcmini sadələşdirmək və azaltmaqla maliyyə hesabatının hazırlanmasını 

sadələşdirmək 
Standart gəlirlər və əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkətinin ölçülməsi və tanınması üçün 

müəssisənin tətbiq etməli olduğu prinsipləri təsvir edir. Əsas prinsip odur ki, müəssisə gəliri malın 
və ya xidmətin müştəriyə təhvil verilməsi müqabilində sahib olacağını gözlədiyi məbləğdə tanıyır. 

15 №-li MHBS-dəki prinsiplər aşağıdakı beş addımdan istifadə etməklə tətbiq olunur: 
 Müştəri ilə müqaviləni müəyyənləşdirmək 
 Müqavilədəki icra öhdəliklərini müəyyənləşdirmək 
 Əməliyyat qiymətini müəyyənləşdirmək 
 Əməliyyat qiymətini müqavilədəki icra öhdəliklərinə bölüşdürmək 
 Müəssisə icra öhdəliyini yerinə yetirdikdə gəlir tanımaq 
Müqavilədə mal və ya xidmətin müştəriyə təhvil verilməsi üçün bir vəd mövcud olur. İcra 

öhdəliyi gəlir standartında müəyyənləşdirildiyi kimi fərqli olan bir vəddir. Bir elektronika 
mağazasının televizor verəcəyi vədi kimi icra öhdəliklərinin müəyyən edilməsi nisbətən sadə ola 
bilər. Bununla yanaşı, yeni bir kompüter sistemini üç illik proqram lisenziyası, təkmilləşdirmə 
hüququ və texniki dəstək ilə təmin etmək kimi xidmətlərin daxil olduğu bir müqavilədə icra 
öhdəliklərinin müəyyən edilməsi daha kompleks ola bilər. Müəssisələr icra öhdəliklərinin ayrı-
ayrılıqda və ya qrup halında uçota alınacağını müəyyən etməlidirlər. 

Gəlirlər icra öhdəlikləri yerinə yetirildikdə tanınır. Gəlir standartı icra öhdəliyinin konkret 
vaxtında və ya dövr ərzində yerinə yetirildiyini müəyyənləşdirməyə kömək edən qaydalar təqdim 
edir. Gəlirləri tənzimləmək üçün daha əvvəl 11 №-li MUBS “Tikinti Müqavilələri” və 18 №-li 
MUBS “Gəlirlər” adlı standartlar mövcud idi. 15 №-li MHBS-in yaradılmasının əsas məqsədlə-
rindən biri də əvvəlki standartlarda mövcud olan bir çox problemlər və çatışmazlıqları aradan 
qaldırmaq idi. 

Əvvəlki standartlara görə malların satışından əldə olunan gəlir aşağıdakı şərtlər yerinə yetiril-
dikdə tanınırdı  

 Müəssisə alıcıya mallara mülkiyyət hüququndan qaynaqlanan əhəmiyyətli riskləri və 
mükafatları ötürmüşdür 

 Müəssisə nə adətən sahibliklə əlaqəli olan səviyyədə idarəedici iştirakını davam etdirmir 
nə də satılan mallara effektiv nəzarət etmir 

 Gəlir miqdarı etibarlı şəkildə ölçülə bilir 
 Əməliyyatla əlaqəli iqtisadi səmərənin müəssisəyə axması ehtimalı yüksəkdir 
 Əməliyyata görə çəkilmiş və ya çəkiləcək xərclər etibarlı şəkildə ölçülə bilər 
15 №-li MHBS-ə görə isə müəssisə gəlirlərini 5 addım prosesi tətbiq etməklə tanıyır. 1-ci 

addımda ən önəmli kriteriya müqavilənin tərəflərinin müqaviləni (yazılı, şifahi və ya digər adi iş 
təcrübəsinə uyğun olaraq) təsdiq etməsi və öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdə qərarlı olmalarıdır. 
15 №-li MHBS-də həmçinin bu kriteriyanın şərtləri ödənilmədiyi halda belə müəyyən şərtlər 
daxilində gəlirin alınan ödəniş qədər tanına bilinəcəyi qeyd olunur. Bu şərtlər aşağıdakılardır: 

 Qalan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi lazım olmadıqda və ya müqavilə ləğv edildikdə 
 Alınan ödənişlər geri qaytarılmalı olmadıqda 
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15 №-li MHBS-ə əsasən əməliyyat qiymətini müəyyənləşdirərkən müqavilə tərəfləri 
tərəfindən razılaşdırılmış ödənişlərin vaxtı müştəri və ya müəssisəyə malların və ya xidmətlərin 
müştəriyə təhvil verilməsinin maliyyələşdirilməsinin əhəmiyyətli bir faydası olduğu halda 
müəssissə vəd edilmiş ödənişə pulun zamanın dəyərinin təsiri üçün düzəliş etməlidir. Bu şərtlərdə 
müqavilə özündə əhəmiyyətli bir maliyyə komponenti ehtiva edir. Əhəmiyyətli maliyyə 
komponenti maliyyələşdirmə vədinin müqavilədə açıq şəkildə göstərilməyindən və ya müqavilə 
tərəfləri tərəfindən razılaşdırılmış ödəmə şərtlərindən belə bir nəticəyə gəlməyindən asılı 
olmayaraq mövcud ola bilər. 

15 №-li MHBS maliyyələşdirmə tənzimlənməsinə və pulun zaman dəyərinin təsirinə dair 
yeni və daha geniş qaydalar təqdim edir. Yeni standarta əsasən maliyyələşdirmə komponenti 
əhəmiyyətli olduğu halda gəlirdən ayrıca uçota alınır. Bu əvvəlcədən və həmçinin sonradan 
edilmiş ödənişlərə də aiddir, lakin mal və ya xidmətə görə ödəniş edilməsi və təhvil verilməsi 
arasındakı müddət bir ildən az olacağı bir halda tətbiq edilmir. Bu yeni qaydalar bəzi hallarda 
mövcud mühasibat uçotu təcrübələrini dəyişdirə bilər. 

Əvvəlki standartlarda zəmanətlər üçün mühasibatlığın aparılması üçün heç bir xüsusi təlimat 
verilmirdi. 15 №-li MHBS-ə görə isə müştərinin zəmanəti ayrıca almaq imkanı varsa (məsələn, 
zəmanətin qiyməti ayrıdır və ya ayrıca müzakirə edilir), zəmanət fərqli bir sayılır, çünki müəssisə 
xidməti müqavilədə təsvir olunan funksionallığa malik məhsula əlavə olaraq müştəriyə təqdim 
edəcəyini vəd edir. Bu vəziyyətlərdə müəssisə vəd edilmiş zəmanəti icra öhdəliyi kimi uçota alır 
və əməliyyat qiymətinin bir hissəsini bu icra öhdəliyinə bölüşdürməlidir. Müştərinin zəmanəti 
ayrıca almaq seçimi yoxdursa, müştəri həmin zəmanəti 37 №-li MUBS-a uyğun olaraq uçota 
almalıdır. Zəmanət və ya zəmanətin bir hissəsi məhsulun razılaşdırılmış şərtlərə uyğun olduğuna 
dair təminata əlavə olaraq bir xidmət göstərirsə, vəd edilmiş xidmət fərqli bir icra öhdəliyidir. 
Buna görə də müəssisə əməliyyat qiymətini məhsula və xidmətə bölüşdürməlidir. Əgər müəssisə 
həm təminat tipli zəmanət, həm də xidmət tipli zəmanət vəd edirsə, lakin bunların uçotunu 
ayrılıqda ağlabatan şəkildə apara bilmirsə, müəssisə bu zəmanətlərin hamısını vahid icra öhdəliyi 
kimi nəzərə almalıdır. 

NƏTİCƏ 
15 №-li MHBS tətbiq edilməsinin MHBS mənzərəsində əhəmiyyətli bir dəyişiklik olması 

qətiliklə doğrudur. Əvvəla, standart biznesə bütövlükdə təsir etmək üçün genişmiqyaslı qaydaları 
ehtiva edir. Bundan əlavə, 15 №-li MHBS-a uyğun aparılan uçot əvvəlki standart və şərhlərdən 
fərqli olaraq tətbiqi başa çatdıqdan sonra da müəssisələrdən davamlı monitorinq tələb edir. 
Mühasibat uçotu nöqteyi-nəzərindən, 15 №-li MHBS başa düşülməsi və hər bir qurumun 
reallıqda tətbiq etməsi çətin olan yeni tələblər təqdim edir. 

Nəticə etibarı ilə 15 №-li MHBS-ni aşağıdakı kimi səciyyələndirmək olar:  
 Müəssisə mal və ya xidmətin müqavilədə nəzərdə tutulmuş digər mal və ya xidmətlər ilə 

birləşdirilib müştəri ilə müqavilədə nəzərdə tutulan ümumi bir nəticəyə çevrilməsi üçün 
əhəmiyyətli xidmət göstərmir. Başqa sözlə desək, müəssisə mal və ya xidmətdən müştəri ilə 
müqavilədə nəzərdə tutulan ümumi məhsulu və ya xidməti istehsal etmək və ya çatdırmaq üçün 
vasitə kimi istifadə etmir. 

 Mal və ya xidmət müqavilədə vəd edilmiş başqa bir mal və ya xidməti əhəmiyyətli 
dərəcədə dəyişdirmir. 

 Mal və ya xidmət müqavilədə vəd edilmiş digər mal və ya xidmətlərdən çox asılı və ya 
yüksək dərəcədə əlaqəli deyil. Məsələn, müştərinin müqavilədəki digər vəd edilmiş mal və ya 
xidmətlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmədən mal və ya xidmət almamaq qərarına gəlməsi faktı 
malın və ya xidmətin digər vəd olunan mal və xidmətlərdən çox asılı olmadığına və ya yüksək 
səviyyədə əlaqəli olmadığına işarə edir. 
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XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədi beynəlxalq maliyyə sisteminin qeyri-dayanıqlılığı şəraitində müəssi-

sələrin maliyyə risklərinin azaldılmasına dair problemlərinin öyrənilməsi, onun təkmilləşdirilməsi 
istiqamətlərinin və səmərəlililyinin yüksəldilməsi yollarmm müəyyənləşdirilməsidir. Müəssisə 
daxilində fəaliyyətdə olan dayanıqlı maliyyə imkanlarının yaranması, müəssisənin əsas istiqamət-
ləri üzrə onların əlverişli şəkildə bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi ilə təyin edilir. Son illər dün-
yadakı iqtisadi böhran, neftin qiymətinin aşağı düşməsi Azərbaycana təsirsiz ötüşmədi. Ölkəmiz-
də devalvasiyanın baş verməsi, yerli valyutanın dəyərinin kəskin ucuzlaşması müəssislərin fəaliy-
yətinə ciddi təsir göstərdi, hətta bir çox müəssisələr bağlanmışdır. Müəssislərin fəaliyyətinin tən-
zimlənməsi sahəsində olan normativ tələblər daha da sərtləşdirilmiş və maliyyə dayanıqlılığını 
təmin edə biləcək səviyyədə müəyyən olunmuşdur və ümumilikdə maliyyə bazarlarının sağlam-
laşdırılması istiqamətində islahatlar aparılması, ölkəmizdəki bu sahəyı xüsusi yer ayırılması risk 
idarəetməsini ön plana çıxarmış, tətqiqatın aktuallığını artırmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR: Bank, Risk, Menecment 

 

GIRIŞ 
Son dövrlərdə, xüsusilə də son 10 il ərzində risklərlə bağlı araşdırmalar, tədqiqatlar artmış, 

Risklərin idarə olunması ayrıca bir sahə kimi öyrənilməyə başlanıımışdır. Bunun səbəbi son 
dövrlərdə iqtisadi böhranların, maliyyə böhranlarının baş verməsi, şirkətlərin, investorların, 
ümumuiyyətlə bütün iqtisadi subyektlərin böyük itkilərlə üzləşməsi , hətta bəzilərinin iflas ilə 
qarşı- qarşıya qalması olmuşdur. Maliyyə sferasında banklar xüsusi yer tutduğuna görə və 
həmçinin bazarda baş verən dəyişikliklərə daha həssas olduqlarına görə bu böhranlarda banklar 
daha cox itkilərə məruz qalmış, bəzi nəhəng bankıar iflas etmişdir. Bütün bunlar Banklarda risk 
idarəetməsinin təkmilləşdirilməsini, ayrıca bir sahə kimi tədqiq edilməsini zəruri etmişdir.  

  TƏDQİQAT METODU 
Risk ümumi mənada gələcəkdə baş verə biləcək hadisələrlə bağlı zərər etmə ehtimalədır. Bu 

mənada iqtisadiyyatın bütün sahələrində - sənayedə, kənd təsərrüfatında, tikintidə, ticarətdə, 
maliyyə bazarlarında və digər sahələrdə müxtəlif risklərin meydana gəlməsi labüd xarakter 
daşıyır.Ümumi mənada risk, planlaşdırılan işlərin uğursuz olma ehtimalı və ya qərarların düzgün 
qəbul edilməməsi , zərər etmək ilə bağlıdır.Uzunoğlu” nun fikrincə risk, “planlanan ile reallasan 
arasındaki fərq” dır. Holton” un fikrincə risk “qeyri - müəyyənliyə qarşı müdafiəsiz qalma 
durumudur” ve bu baxımdan risk iki ümumi faktorla əlaqəlidir .Risklə və qeyri - müəyyənlik 
arasında əlaqə vardır. Kaval bildirmişdir ki :” Gəlirlilik və likvidliklə bağlı qərarlar həmişə qeyri - 
müəyyənlik şəraitində verilir. Bu səbəbdən bu qeyri- meəyyənliyi aradan qaldırmaq üçün 
müəyyən ehtimallar, təxminlər ölçülür. Əgər bu təxmin edilənlər yəni ehtimallar reallaşanlarla 
eyni ölçülərdə olmursa bə ya yanlış təxmin zərərə səbəb olursa bu riskin özüdür”. 

Ekonometrik modellərin tətbiqi ilə qiymətləndirmə aparılan zaman mühüm şərtlərdən biri 
əldə olunan nəticələrin etibarlılığıdır. Buna nail olmaq məqsədilə günümüzə qədər müxtəlif 
metodologiyalar tətbiq edilməklə, nəticələrin etibarlılığını yoxlamaq məqsədilə fərqli yanaşmalar 
irəli sürülmüşdür. Dissertasiya işində bütün qiymətləndirmələr E-views 9 proqramı üzərindən 
aparılmışdır.  
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Təsnifatın əlaməti Riskin xarakteristikası 

Növlərə əsasən Növləri aşağıda ayrıca qeyd edəcəyik 

Obyektin əlamətinə əsasən  Müxtəlif maliyyə əməliyyatlarının riski 
 Müxtəlif növ əməliyyatların riski 
 Müəssisənin ümumi maliyyə fəaliyyətinin riski 

Təsdiqlənmiş alətin 
yekununa əsasən 

 İndividal 
 b. Portfel 

Araşdırma üsullarına 
əsasən 

 Sadə 
 Kompleks 

Baş vermə mənbələrinə 
əsasən 

 Xarici 
 Daxili 

Maliyyə nəticələrinə görə  İqtisadi zərər riski 
 Əldən buraxılmış mənfəət riski 
 Ümumilikdə iqtisadi zərər və əldən buraxılmış mənfəət riski 

Zaman ilə ifadə 
olunmasına əsasən 

 Daimi 
 Müvəqqəti  

Baş verən itkinin 
səviyyəsinə əsasən 

 Buraxıla bilən  
 Böhranlı 
 Faciəli 

Əvvəlcədən görmə 
imkanına əsasən 

 Proqnozlaşdırılan  
 Proqnozlaşdırılmayan 

Sığortalanma imkanına 
əsasən 

 Sığortalanmış 
 Sığortalanmamış 

Cədvəl 1. Maliyyə risklərinin təsnifatı 
Mənbə: Perdue, M. J. 2012: 56 

 
Dövlət Satistika Komitəsinin 2019-cu il hesabatına əsasən ölkəmizdə 2 dövlət, 28 özəl bank 

mövcuddur, xarici kapitallı bankların sayı isə 15-dir. Banklarımızın 512 filalı, 129 şöbəsi 
mövcuddur. 17,749 nəfər isə bank sahəsində çalışır. Hesabata əsasən, 2019-cu ildə banklarımızın 
cəmi faiz gəlirləri 483 mln manat təşkil edir, qeyri faiz gəlirləri isə 145 mln manatdır. Faiz 
xərcləri 141 mln manat, qeyri-faiz xərcləri isə 249 mln manatdır. Banklarımızın vergilər 
ödənilməmişdən əvvəl mənfəəti 139 mln manat, vergilər ödənildikdən sonra mənfəəti isə 124 mln 
manatdır.  

Cədvəl 1-də 14 bankın qeyri-faiz gəlirlərinin miqdarı əks olunmuşdur. Yuxarıda gördüyünüz 
kimi, 2019-cu ilin birinci rübü üzrə ən çox qeyri-faiz gəliri olan bank Kapital Bank, ən az qeyri-
faiz gəliri əldə edən bank isə Bank Avrasiya olmuşdur. 

 

# Bankın adı 2019 

1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı  130,345  

2 Kapital Bank  47,626  

3 PASHA Bank  35,681  

4 Xalq Bank  7,199  

5 Unibank  6,830  

6 Rabitəbank  3,258  

7 ASB  3,207  

8 Premium Bank  3,015  

9 Yapı Kredi Bank  1,686  

10 Ziraat Bank  959  

11 Bank Respublika  731  

12 Günaybank  391  

13 AFB Bank  111  

14 Bank Avrasiya  14  

Cədvəl 2. Bankların mənfəəti /min manatla 
Mənbə: https://bbn.az/banklarin-xalis-m%C9%99nf%C9%99%C9%99ti-uzr%C9%99-siralamasi/ 

 

Yuxarıdakı siyahıda yalnız qeyd olunmuş banklardan, 2019-cu ildə ən çox mənfəət (130 
milyon manat) əldə edən bank Beynəlxalq bank olmuşdur. Ən az mənfəət əldə edən bank isə 
Bank Avrasiya olmuşdur. Qeyd edilən hesabat müddətində Bank Avrasiya təxminən 14 min 
manat mənfəət əldə etmişdir.Qeyd edilən 14 bank arasında ən çox faiz gəliri payına sahib banklar, 
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Paşa bank(0.94%), Bank Avrasiya (0.85%), Ziraat bank (0.81%) Unibank (0.78%), 
Rabitəbank(0.77%), Beynəlxalq bank(0.74%) və Kapital bankdır (0.68%). Günay bankın qeyri-
faiz gəlirləri ümumi gəlirlər içərisində böyük paya sahibdir, 0.80%. Qeyri-faiz gəlirlərinin payı 
nisbətinə görə ikinci ən çox paya sahib olan bank isə ASB dır.  

Aşağıdakı cədvəldə qeyd olunmuş məlumatlar müxtəlif illər üzrə Kapital Bank, Bank 
Respublika, Rabitəbank və Premium Bankın faiz və qeyri-faiz gəlirlərinin əks etdirir. 2016-ci 
ildən başlayaraq bankların faiz gəlirləri ilə birgə, qeyri-faiz gəlirlərində artış müşahidə edilmişdir. 
Bu bankların həyata keçirdiyi diverfikasiya siyasəti və dünya trendinə uyğun olaraq qeyri-faiz 
gəlirlərindəki artım bankların yenilənən innovativ məhsulları ilə bağlı ola bilər. 

 
  Qeyri-faiz gəliri Xalis faiz gəliri 

# Banklar 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Kapital Bank 298 035,00 331 719,06 351 024,00 304 347,78 443 549,06 588 021,00 

2 Bank Respublika 35 024,50 74 983,00 61 638,00 17 442,40 19 432,00 54 821,00 

3 Rabitəbank 14 530,50 14 287,00 24 166,00 12 133,90 11 869,00 54 115,00 

4 Premium Bank 16 738,00 18 611,97 52 344,00 13 106,00 16 052,33 53 045,00 

Cədvəl 3. 2016-2018-ci illərdə Bankların qeyri-faiz və faiz gəlirləri/milyon manatla 
Mənbə: https://fed.az/az/bank/qeyri-faiz-gelirleri-uzre-banklarin-bazar-paylari-cedvel-bolgu-73032 

 
Müvafiq bannkların rəsmi internet səhfəsindən əldə olunan statistik məlumatlar əsasında mü-

əllif tərəfindən tərtib olunub. 
Ümumi olaraq bankların qeyri-faiz gəlirlərində müşahidə edilən artımın bir neçə səbəbi 

vardır. İlk öncə, 2015-ci ildə baş verən devalivasiya nəticəsində problemli kreditlərin sayı artmış, 
bu da bankın faiz gəlirlərinə mənfi təsir göstərmişdir.  

Analzidən aydın olur ki, banklarda yüksək əməliyyat riskinə məruz qalma göstəriciləri olan 
banklar risk idarəetmə siyasətini düzəltməli, risk kapitalının hesablanması üçün öz alternativ 
metodlarını inkişaf etdirməlidirlər (təkmilləşdirilmiş yanaşmalardan istifadə etməklə), bu da 
riskdə olan artıq kapital ehtiyatlarının boşaldılmasına və mərhələli əməliyyat risklərinin idarə 
edilməsi sisteminin qurulmasına kömək edəcəkdir.  

Beləlikə, hazırda müəssisənin fəaliyyətinə təsir göstərən risk amili nəzərə çarpacaq dərəcədə 
güclənir. Risk hər hansı arzuоlunmaz hadisənin baş vеrməsinin mümkünlüyü ilə əlaqədardır. Risk 
dеdikdə adətən, müəssisənin fəaliyyəti prоsеsində öz rеsurslarının bir hissəsinin itirilməsi, gəlir 
əldə оlunmaması və ya əlavə хərclərin yaranması еhtimalı başa düşülür. Riskin yaranması 
səbəbləri kimi satış bazarlarının düzgün sеçilməməsi, bazarın tutumluğunun və istеhsal gücünün 
düzgün hеsablanmaması və s. göstərmək оlar. Bеlə şəraitdə risklərin vaхtında təhlil оlunması 
mühüm şərtdir. Çünki aparılan təhlil nəticəsində riski dоğuran kоnkrеt səbəblər müəyyən еdilir, 
оnun fəsadlarının azaldılması üzrə təkliflər hazırlanır.  

Aparılan tədqiqatlar əsasında biz maliyyə risklərinin ən təməl növlərini təyin etdik. Bunlara 
rentabelliyin azalması, maliyyə davamlılığının və likvidliyin itirilməsi, infilyasiya riski, ödəmə 
imkanının olmaması,valyuta riski,faiz riski, investisiya riski, kredit riski, struktur riski, depozit 
riski həttəa krimonoloji riskləri aid etdik. O cümlədən risk dərəcəsinin müəyyən edilməsinin 
metodlarını, risk menecmentin təməl funksiyalarını müəyyən etdik. Bunlara subyektin idarə 
edilməsi funksiyası, obyektin idarə olma funksiyası aiddir. Sonrasında maliyyə risklərinin idarə 
edilməsinin üsullarını tədqiq etdik.  

 

NƏTICƏ 
Kоmplеks halda bütün amilləri nəzərə almaqla, riskin yaranma mənbələrini, səbəblərini, 

şəraitlərini, еləcə də оnun təhlili mеtоdunu bilməklə riskin məqbul səviyyəsini təmin еtmək, 
bəzən də оndan qaçmaq оlar. 

Risklərin idarə edilməsi konsepsiyası riski və ya qeyri-müəyyən hadisəni idarə etmək üçün 
əldə edilmişdir. Risklərin idarə edilməsi bu təhlükələrin təhlili və qiymətləndirilməsi və bu riskləri 

Baku Engineering University 297 Baku/Azerbaijan

https://fed.az/az/bank/qeyri-faiz-gelirleri-uzre-banklarin-bazar-paylari-cedvel-bolgu-73032


azaltmaq və ya minimuma endirmək üçün bəzi potensial risklərin proqnozlaşdırılmasının həyata 
keçirilməsinə və ya tətbiqinə çalışılır. 

Bu gün risklərin idarə edilməsi bir çox təşkilat tərəfindən yaxın gələcəkdə qarşılaşa biləcək 
riskləri aradan qaldırmaq üçün tətbiq olunur. Təşkilat investisiyalarla bağlı hər hansı bir qərar 
qəbul etdikdə, onunla birlikdə maliyyə risklərinin sayını öyrənməyə çalışırlar. Maliyyə riskləri 
yüksək inflyasiya, tənəzzül, kapital bazarlarında dəyişkənlik, iflas və s. şəklində ola bilər. Belə 
risklərin miqdarı təşkilatın və ya fərdin investisiya qoyduğu maliyyə alətlərinin növündən asılıdır. 
Bu asılılıq mütləq şəkildə aradan qaldırılmalıdır. 
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XÜLASƏ 
 Məqalədə C. Koreyanın təbii ehtiyyatları az olmasına rəğmən az inkişaf etmiş ölkədən 

bugünkü inkişaf etmiş, texnologiya, innovasiya mərkəzi, yüksək iqtisadi dinamizmi və yüksək 
sosial rifahı olan bir dövlət vəziyyətinə necə keçməsi müzakirə edilmişdir. Prezident Rhees 
dövründə idxal əvəzedici sənayeləşmə strategiyaları tətbiq edilərkən olan C.Koreyanın vəziyyəti, 
prezident Parkın hakimiyyətə gəlişi ilə Yeddi Beş İllik Planın tətbiq edilməyə başlanılması, 
ixracatın əhəmiyyətinin vurğulanaraq ixracata yönəlik sənayeləşmə strategiyasının tətbiqi və bu 
müddət ərzində dövlətin planlama, tətbiq , yoxlama və təşviqdə yaxından iştirakı ələ alınmış, 
ixracatın illər içərisində necə artış göstərdiyi, ixracatda texnolojik məhsulların payının necə 
artdığı, ÜDM`un necə 1.720 milyard ABŞ dollarına, ÜDM `də ixracat payının 44.01%`ə çatması, 
dünya sıralamasında Qlobal İnvasiya İndeksinə görə 11-ci yer tutması, təhsilə verdiyi diqqət və 
bütün bunların inkişafa dəstəyi təhlil edilmişdir. Məqalənin məqsədi uğurlu nümunə olan 
C.Koreyanın ixrac yönümlü sənayeləşmə strategiyasını təhlil etmək və yeni ixraca yönəlik 
sənayeləşməyə başlayan ölkələr üçün təkliflər verib yol xəritəsi çıxartmaqdır.  

AÇAR SÖZLƏR: İxracata Yönəlik Sənayiləşmə, İxracata Təşviq, Cənubi Koreya 

GIRIŞ 
1960-cı illərdən dünya iqtisadiyyatının qloballaşması ilə dəstəklənən bu strategiya ən yaxşı 

nəticələrin Asiya bölgəsində vermişdir deyə bilərik. Bu illərdə C. Koreyada baş verənlər, ixracata 
təşviq, hansı metodlardan istifadə edildiyi və nəticələr məqalədə müzakirə edilmişdir. Niyə bu 
inkişaf prosesi sonradan "Xan Çayı Möcüzəsi" olaraq adlandırıldı tətqiq edilmişdir. Məqaləni 
yazmaqda məqsəd tarixi dövrü addım-addım izləmək, uğurlu nümunəni araşdırmaq və digər 
ölkələrdə tətbiq etmək üçün əsas məqamları tapmaq, təcrübələrdən yararlanmaq, iqtisadiyyat 
dünyası tarixində açılan bu yeni səhifəyə daha yaxından nəzər salmaq və ədəbiyyat üçün faydalı 
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bir mənbə yaratmaqdır. Hazırda bir çox inkişaf etməkdə olan dövlət bu gedişatdadır və dünyadakı 
uğurlu örnəklərə baxmaq bizim üçün faydalıdır. Məqalədə mövzu araşdırılarkən ixracata yönəlik 
sənayeləşmədən öncəki C.Koreyanın vəziyyəti, İxracata yönəlik sənayeləşmə dövründə qəbul 
etdiyi Yeddi Beş İllik plan və təsirləri, bu dövr ərzində ixracata təşviq üçün qəbul etdiyi 
programlar və ixracata dəstək üçün qurulan qurumlar, onların funksiyaları və ixracata töhfələri 
verilib sonda isə bu təcrübələrdən yararlana biləcəyimiz nəticə və təkliflər təqdim edilmişdir. 

TƏDQIQAT METODU 
Məqalənin tədqiqat metodu qarşılaşdırmalı analiz və sintezdir. C. Koreyanın 1960`lardan bu 

yana fərqli sahələrində ixracata yönəlik sənayeləşmə strategiyası və ixracat təşviqlərini 
öyrənməyə kömək edəcək rəsmi veb səhifələr, məqalə, kitab və dissertasiyalar araşdırılaraq təhlil 
edilib nəticələr çıxarılmışdır. Bu zaman qlobal və C.Koreyanın yerli mənbələrinin 
göstəricilərindən istifadə edilmişdir.  

“1910-1945 illəri arasında C.Koreya Yaponiyadan kapital, texnologiya və idarəetmə 
mövzularında çox asılı idi. 1940-cı ildə Koreyadakı iş təşkilatlarının ümumi nizamnamə 
kapitalının 94% -i Yaponiyaya məxsus idi. 1944-cü ildə Korenyanın ümumi texniki işçi 
qüvvəsinin 80% -i sənaye, tikinti və ictimai xidmətlərdə çalışan yapon mühəndis və texniki 
işçilərdən ibarət idi. Yaponiyanın geri çəkilməsi ilə C.Koreya iqtisadiyyatı təsirləndi. 
Metallurgiya, kimya və energetika sənayesi Ş. Koreyada cəmləşdiyi halda, C. Koreyada daha çox 
yüngül sənaye sahələri vardı. Bölünmə bu baxımdan da C.Koreyaya pis təsir etmişdi. " 
(Mavlianov S., 2012: s. 13) "C. Koreya 1960-cı illərin ortalarından bəri ixracatı müxtəlif kanallar 
vasitəsilə təbliğ edirdi: Əvvəlcə mövcud çoxlu məzənnə sistemi qaldırıldı və yeni vahid məzənnə 
sistemi quruldu, daha sonra yerli müqayisəli üstünlüyə sahib olan sənaye sahələri dəstəkləndi." 
(Westphal 1990). "İkincisi, ixrac ilə əlaqədar ölkənin ixrac hədəflərinə çatmaq üçün ixrac 
subsidiyaları və idxal güzəştləri istifadəyə verildi." (OECD 2012). "Üçüncüsü, sərbəst ticarət 
zonaları yaradıldı." (Romana S., Leanardo L., 2014: səh. 2) 

 C.Koreya bu dövrdə Yeddi Beş İllik Plan həyata keçirmişdir. İlk Beşillik Planı onu Yeni 
Sənayeləşmiş ölkə səviyyəsinə yüksəltdi. Bu zaman ixrac yönümlü infrastrukturun 
yaxşılaşdırılmasına, insan kapitalına sərmaye ayrılmasına, texnoloji və informasiya axınının 
ölkəyə gətirilməsinə, istehsalat sahələrinin qurulmasına önəm verildi. İkinci Beşillik Planda hədəf 
əsasən az əmək tələb edən sənaye sahələrinin, toxuculuq, kağız məhsulları və elektron sahələri 
gücləndirmək idi. 1961-1966 illəri arasında ixracatın ÜDM-də payı hər il 4% -dən 8.4% -ə qədər 
artdı. İkinci beşillik planın nəticəsi olaraq 1967-1971 illəri arasında ixracatın ÜDM-dəki payı 
9.1% -dən 12.7% -ə yüksəldi. “Üçüncü Beşillik İnkişaf Planında (1972 - 1976) hədəfini ixracatın 
təşviqi və ixrac yönümlü istehsal strukturunun hazırlanmasına yönəltdi.” (Aytekin G.K., 2015: səh 
89) Üçüncü Beşillik Planında ağır sənaye və kimya məhsulları ön plana çıxdı. Üçüncü və 
Dördüncü Beşillik planlarda ixtisaslaşmış istehsalçılar daha çox təşviq edildi. Texnologiyanın və 
əməyin intensiv istifadə olunduğu sənaye sahələri inkişaf etdirildi, dünya bazarları ilə rəqabət 
gücünə çatdırıldı və bu şəkildə stimullara davam edildi. Beşinci ve Altıncı Beşillik Planlarda daha 
çox sənayeləşmə rəqabətinin artırılmasına yönəlib təhsilvə sosial rifah kimi faktorlara diqqət 
yetirildi. Yeddinci Beşillik Planda özəl sektorların hökümət strategiyasında iştirakı artırılıb 
qloballaşma və xaricə açılma kimi məsələlər gündəmə gətirilib qloballaşan dünya ilə əlaqələri 
daha da gücləndirildi. Əlbəttə ki, bu müddətdə elektron və mikroelektronika kimi məhsulların 
istehsalı və ixracında məhsul çeşidliliyinə daha çox yer verilmişdir. Dünya Bankı göstəricilərinə 
görə ixracatın ÜDM`dəki payı illər ərzində artaraq 1975`ci ildə 22.7%`dən 2018`ci ildə 44.01%`ə 
yüksəlmişdir. Bu da illər ərzində ixracın C.Koreyanın iqtisadiyyatında oynadığı mühüm rolu 
göstərməkdədir. 

 İxrac təşviqi proqramları: 
1. Daxili əmanətləri səfərbər etmək üçün dövlət banklara əmanət depozit fazilərini müəyyən 

bir aralıqda qaldırmaq icazəsi verilmişdi və nəticədə həmin dövr xeyli miqdarda qənaət 
toplanmışdır. "Yüksək yığım tərəfindən dəstəklənən yüksək investisiya dərəcələri, Koreyanın və 
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digər Şərqi Asiya ölkələrinin inkişaf prosesində əsas parametrlərdən biridir." (Eşiyok B.A., 2010: 
səh. 333) 

2. Vergi qaydasını yeniləməklə inflyasiya və zərərlərini büdcənin nəzarəti altına almağa 
çalışılmışdır (Eski H., 1989: s.18) 

3. Devalvasiya ilə ixracı təşviq etməyə çalışılmışdır. "C.Koreyanın milli valyutası Won 
1960-cı ilin fevral ayında 30%, sonra 1961-ci ilin Fevral ayında 100%, 1964-cü ildə 98% 
devalvasiya etdirilmiş və məzənnə bu şəkildə nəzarət edilən bir dalğalanmaya buraxılmışdır. 
(Bakanlı O.A., 2017: səh.3) 

4. Qısamüddətli ixrac maliyyələşdirmə sistemi inkişaf etdirilmişdir. İxrac ediləcək malların 
istehsalı üçün tələb olunan aralıq və investisiya mallarının gömrük tarifələri endirilmiş, həmçinin 
gömrük əməliyyatları sadələşdirilmişdir. 

5. İxracata təşviq üçün çatdırılmada dövlət susbidiyaları, elektrik, enerji istifadəsində 
endirimli tarifələrin tətbiqi kimi başqa dəstəklər də edilmişdir. 

6. KOTRA-nın yaradılması - 1962-ci ildə təsis edilmiş, 1995-ci ildə Koreya Ticarət 
İnvestisiya Təşviqi Agentliyi olaraq adlandırılmışdır. Əsas fəaliyyət istiqamətləri bunlardır: a) 
yeni qurulmuş ixrac şirkətlərini dəstəkləmək; b) qlobal tərəfdaşlığı təşviq etmək; c) innovativ 
imkanlar yaratmaq və yeni bazar sahələrini araşdırmaq; d) bazar haqqında məlumat vermək; e) 
qlobal rəqabətliliyi dəstəkləmək üçün infrastrukturu gücləndirilmək 

7. Hökümətin bu müddətdə 3 əsas vasitədən istifadə etmişdir: seçilmiş kredit, seçilmiş vergi 
və özəl sektorlara nəzarət. Həmçinin, "C.Koreyanın ixrac təşviqlərinə maliyyə təşviqləri, Azad 
Ticarət sahəsi, ticarətə dəstək təşkilatları da daxildir." (İİB, 2015: səh. 2) 

 C. Koreya ixracı təşviq etmək üçün böyük subsidiyalar ayırnışdı. Balassanın (1982) 
fikirlərinə görə, Asiya ölkələri arasında subsidiyaları ayırmağa görə ən aktiv olan C. Koreyadır. C. 
Koreyada subsidiya dərəcələri 31%, Çində isə 12% idi. Vergi güzəştləri 1961-ci ildə başladı, 
Vergi güzəştləri və Güzəştlərə Nəzarət Qanununun dəstəyi ilə ixracatçı şirkətlərə vergi 
azaldılması tədbirləri tətbiq edildi. 1973-cü ildən etibarən kimya, dəmir və polad, gəmi inşaat və 
maşınqayırma kimi strateji sahələrə xüsusi vergi güzəştləri tətbiq edildi. Məsələn, Lim və Baenin 
araşdırmalarına görə, firmalar ilk üç il üçün qazanc vergilərindən və növbəti iki il üçün mənfəət 
vergilərinin yarısından tamamilə azad olunurdular. "1980-ci illərdə sənaye quruluşunu əmək tələb 
edən və kapital tələb edən bir quruluşdan texnologiya tələb edən bir quruluşa çevirməyəçalışıldı 
və buna görə də Tətqiqat-İnkişaf işləri sürətləndirildi." (Çetin R., Karadaş S., 2018: s.108)1980-ci 
ildən etibarən hökumət elmi-tədqiqat işlərini inkişaf etdirməyə yönəlmiş vergi güzəştləri təklif 
etməyə başladı. Tətqiqat İnkişaf xərclərinin ÜDM-dəki payı 2000-ci ildə 2.18%`dən 2018-ci ildə 
4.55% -ə yüksəldi və hətta bunda Çin ilə Yaponiyanın göstəricilərini də ötdü. Maliyyə dəstəyi də 
vacib dəstəklərdən biri olub xüsusilə dövlət bankları tərəfindən stratejik sənaye sahələrinə dəstək 
verilmişdir. Bu siyasətlə verilən kreditlər 1970-ci ildə ümumi kreditlərin 40% -ni təşkil etmiş, 
sonra 1987-ci ildə 70% -ə yüksəlmişdir. 

 C.Koreya Eximbank 2014 hesabat məlumatlarına görə, 2013-cü ildə Eximbank tərəfindən 
verilən ixrac maliyyələşdirməsinin həcmi 34.5 milyard dollara çatmışdır ki, bu da həmin il Koreya 
ixracatının 6.2 faizini təşkil etdmişdir. Hökümət tərəfindən 1976-cı ildə qurulan Koreya Kredit 
Zəmanət Fondu (KCGF) Kiçik Orta Sahibkarların ixracla əlaqəli kommersiya kreditlərinin 
qaytarılmasını zəmanət edir. 2013-cü ildə 10 milyard dollar həcmində yeni KOS-lar üçün 
təminatvermişdir. Koreyanın Eximbankı 20 ildir ixracat sığortası proqramına cavabdeh olsa da, 
hökumət 1992-ci ildə ixracat sığorta proqramına tam əhatə edən bir təşkilat olaraq Koreya İxrac 
Sığorta Şirkətini (KEIC) təsis etdi. 2013-cü ildə ixracat sığortasından istifadə nisbəti 30.1-ə 
yüksəldi. Vergi geri qaytarılması ÜTT qaydalarını aşmır və ixrac sığortası OECD müqaviləsinə 
uyğun olaraq həyata keçirilir. 

NƏTICƏ 
 C.Koreyanın inkişafının təməlində xaricə qapılarını açmaq və ixracat, ixracatın təməlində 

texnologiya, texnologiyanın təməlində innovasiya və Tətqiqat&İnkişafa verilən önəm, bunun 
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təməlində təhsilin öndə durması, təhsilin öndə duruşunun təməlində isə insan beynini təbii sərvət 
kimi görməsi durur. Bundan əlavə, bu müddətdə ən vacib dəstəklərdən biri milli psixologiya 
olmuşdur. Milli psixologiyada intizam, hamının bir məqsəd uğrunda və domino təsiri ilə çalışması 
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bütün bunlar ixracat ixracat təşviqləri ilə birləşdirilmiş ve bu periodda 
yukarıdakı faktorlar böyük rol oynamışdır. İxracatda kənd təsərrüfətı, mineral məhsulların payı 
40.6%-dan 7.3%-ə enərkən, texnologiya üstünməhsulların ixracatdakı payı gedərək artmışdır, 
UNCTAD reportuna görə elektronik məhsullar 1965 ilində 0.9% ikən 2019 World Exports 
göstrəicilərinə göre bu pay 30.5%`ə yüksəlmişdir. Bunlara əlavə olaraq Eximbankın verdiyi 
təşviqlər, subsidiyalar, KOTRA, KEİC, vergi və maliyyədəstəkləri dəC.Koreyanın ixracata 
yönəlik sənayeləşməsində aktiv rol üstlənmişdir. 
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XÜLASƏ 
Birbaşa xarici investisiyalar və ticarət ölkələrin iqtisadi inkişafında mühüm rol oynamaqda-

dır. Bu məqalənin məqsədi ölkələr arasında ticarətin və birbaşa xarici investisiyaların adambaşına 
düşən ümumi daxili məhsul üzərindəki təsirini müəyyən etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə panel 
verilənlərin təhlili metodundan istifadə edilmişdir. Tədqiqatın nəticəsinə əsasən birbaşa xarici 
investisiyaların və ticarətin adambaşına düşən ümumi daxili məhsul üzərində müsbət təsiri olduğu 
müəyyən olunmuşdur. Lakinticarətin, xüsusilə ixracatın adambaşına düşən ümumi daxili məhsul 
üzərində daha çox təsirə malik olduğu ortaya çıxmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR: Birbaşa xarici investisiya, ticarət, ümumi daxili məhsul 

GIRIŞ 
Ölkələrin əsas məqsədlərindən biri iqtisadi inkişafdır.( Kesgingöz vəKaramelikli, 2015) Belə 

ki, ticarətdə ölkələrin iqtisadi inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ticarət, mal və xidmətin 
pul qarşılığında istehlakçılara çatdırılmasına yönəldilən alqı-satqı fəaliyyətidir. (Şerefli, 
2016)Ticarətin artması adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun artmasına səbəb olur. Xüsusilə 
ixracatın təsiri iqtisadi inkişafda çoxdur. Belə ki, ixracın artması ölkədə rəqabətin, məhsuldarlığın 
artmasına, eyni zamanda yerli mallara xarici tələbatın artmasına səbəb olur.(Aktaş, 2009) Lakin 
idxalın artması nəticəsində tədiyyə balansında kəsrlərin yaranması artım tempinə mane olur. 
(Songur, 2017) 

Baku Engineering University 301 Baku/Azerbaijan

http://www.worldbank.org/


Birbaşa xarici investisiya dedikdə, investorun, başqa bir ölkədəki müəssisəyə etdiyi 
investisiya nəzərdə tutulur. Buna öz ölkəsindən kənarda müəssisə almaq və ya onun fəaliyyətini 
genişləndirmək aiddir. Belə ki, investorlar müxtəlif səbəblərə görə xarici investisiyaya yönəlirlər. 
Bunlara ucuz işçi qüvvəsi, xüsusi investisiya güzəştləri daxildir.(Sudha, 2013) Birbaşa xarici 
investisiyalar insan kapitalının, eyni zamanda texnologiyanın inkişafında mühüm rol onayır. Hər 
hansı bir ölkəyə birbaşa xarici investisiya tətbiq olunduğu zaman iki əsas amil nəzərə alınır. 
Bunlar iqtisadi və siyasi amillərdir. İqtisadi amil dedikdə, ölkənin iqtisadi şəraiti, valyuta 
məzənnəsi, maliyyə sabitliyi və pul siyasəti kimi bir sıra amillər aiddir. (Songur, 2017) İnvestorlar 
əlverişli gördükləri ölkələrə üstünlük verirlər.Əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələr birbaşa xarici 
investisiyaların ölkəyə cəlb edilməsini dəstəkləyirlər. (Akyol ve Acaravcı, 2017) 

TƏDQIQAT METODU 
Bu tədqiqatda birbaşa xarici investisiyalar və ticarətin adambaşına düşən ümumi daxili 

məhsul üzərində təsirini müəyyən etmək üçün 1971-2018-ci illər arasında inkişaf etmiş və inkişaf 
etməkdə olan 263 ölkəyə aid illik məlumatlardan istifadə olunmuşdur. Müvafiq məlumat toplusu 
Dünya Bankı tərəfindən dərc edilmiş Dünya İnkişaf Göstəricilərindən əldə edilmişdir. 

Birbaşa xarici investisiyalar və ticarətin adambaşına düşən ümumi daxili məhsul üzərində 
təsirini müəyyən etmək üçün aşağıda ekonometrik modeldən istifadə edilmişdir. 

                                       (1) 
Bu tənlikdə ÜDM adambaşına düşən ümumi daxili məhsulu, BXİ birbaşa xarici 

investisiyaları, i ölkə, t zaman, β isə qiymətləndirilməli olan reqressiya əmsalını ifadə edir. Burada 

λiölkə sabit effektini,    zaman sabit effektini,     həm zaman, həmdə ölkə sabit effektini 
göstərməktədir. 

Modelin tətbiqində Stata 13 proqamından istifadə edilmiş və əldə edilən nəticələr cədvəl 1-də 
verilmişdir. 

 
Cədvəl 1. Reqressiya nəticələri 

Dəyişkən 1 2 3 4 

Ticarət 72.81*** 57.73*** 92.31*** 12.12** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.002) 

Birbaşa xarici investisiyalar 50.82*** 12.93 71.46*** 22.51** 

 (0.001) (0.370) (0.000) (0.004) 

Sabit 2174.3*** -1511.9 -5966.6*** -10472.6*** 

 (0.000) (0.293) (0.000) (0.000) 

N 8501 8501 8501 8501 

R2 0.075 0.145 0.700 0.792 

Qeyd: *, ** və *** müvafiq olaraq 10%, 5% və 1% əhəmiyyətlilik səviyyəsini əks etdirir. Standart xətalar mötərizədə verilmişdir. 

 
Yuxarıda verilmiş cədvəldə 1-qruplararası fərqləri nəzərə almayan ən kiçik kvadratlar üsulu 

(Pooled OLS), 2-zaman sabit effektini (Year Fixed Effect), 3-ölkə sabit effektini (Country Fixed 
Effect), 4-həm zaman, həm də ölkə sabit effektini əks etdirir (Year-Country Fixed Effect). Cədvəl 
1-dən göründüyü kimi 1-də ticarət 1% artdıqda adambaşına düşən ümumi daxili məhsul 72 $, 2-
də 57 $, 3-də 92 $, 4-də isə 12 $ artmaqdadır. Birbaşa xarici investisiyalar 1% artıqda isə 
adambaşına düşən ümumi daxili məhsul 1-də 50 $, 2-də 12 $, 3-də 71 $, 4-də isə 22 $ 
artmaqdadır.Belə ki, ticarət və birbaşa xarici investisiyalar adambaşına düşən ümumi daxili 
məhsula müsbət təsir göstərməkdədir. Yəni, birbaşa xarici investisiyalar və ticarət artdıqca 
adambaşına düşən ümumi daxili məhsulda artacaqdır. Eyni zamanda birbaşa xarici investisiyalar 
və ticarət azaldıqca adambaşına düşən ümumi daxili məhsul azalacaqdır. 

NƏTICƏ 
Birbaşa xarici investisiyaların və ticarətin adambaşına düşən ümumi daxili məhsul üzərində 

təsirinin müsbət olduğu müəyyən olunmuşdur. Ticarətin birbaşa xarici investisiyaya nəzərən daha 
çox təsir etdiyi ortaya çıxmışdır. Belə ki, birbaşa xarici investisiyaların təsirini daha da artırmaq 
üçün strateji və siyasi idarəetmə tətbiqləri edilərək birbaşa xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyya-
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tına cəlb edilməsini artırmaq və davamlı olmasını təmin etmək lazımdır. Gələcəkdə adambaşına 
düşən ümumi daxili məhsula təsir göstərən digər faktorlarda müəyyən olunaraq tədqiqatlar aparıla 
bilər.  
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XÜLASƏ 
Azad iqtisadi zonalar dünya və ölkə təcrübəsində yaradılması və fəaliyyəti təcrübəsini tətqiq 

edərək bu əsasda regionların və yerli öznü idarəetmənin inkişafının stimullaşdırılması üçün 
onlardan səmərəli istifadə olunması imkanlarını təyin etməkdən ibarətdir. Azad İqtisadi zonalar və 
ya Sərbəst iqtisadi ərazilər müxtəlif ölkələrin ticarət və ticarət idarələri tərəfindən təyin olunmuş 
xüsusi iqtisadi zonadır. Bu termin şirkətlərin iqtisadi fəaliyyətini təşviq etmək üçün çox yüngül və 
ya ümumiyyətlə vergi tutulmayan sahələri təyin etmək üçün istifadə olunur. Dünyadakı Sərbəst 
İqtisadi Zonalar pulsuz - ticarət, liman, iqtisadi, bank və ya rüsumsuz ticarət mağazaları və 
anbarları əhatə etməlidir. Ümumiyyətlə, onlar sənaye ixracatını stimullaşdırmaq, valyuta 
gəlirlərini artırmaq və yeni iqtisadi metod və mexanizmləri sınaqdan keçirmək üçün laboratoriya 
olaraq istifadə olunan iş yerlərini hazırlamaq üçün hazırlanmışdır.  

AÇAR SÖZLƏR: ZONA, İQTİSADİ, REGİONAL 
 

GIRIŞ 
Müasir sərbəst iqtisadi zonaların inkişafı əsasən 3 mərhələdən keçir: ilkin inkişaf belə - 

Klassik Sərbəst Zonaları - (saxlama və ötürmə sahələri) alır. Onlar şirkətlərə gömrük 
rüsumlarından və digər dövlət vergi və rüsumlarından azad olan mallarla malların saxlanmasına, 
yoxlanılmasına, qablaşdırılmasına, etiketlənməsinə və köçürülməsinə imkan verir. İndi dünyada 
bu tip 200-dən çox kiçik pulsuz zonalar mövcuddur. Azad İqtisadi Zonaların inkişafının ikinci 
mərhələsi Azad Sənaye Zonalarının və ya ixrac ixrac sahələrinin yaranması ilə əlaqədardır. Bu tip 
ilk sərbəst bölgə 1959-cu ildə Şimali İrlandiyanın Şannon şəhərində yaradıldı və hazırda 8000-dən 
çox insan çalışır və ölkə ixracının 20% -ni təşkil edir. Bu gün 145-dən çox oxşar sahə dünyanın 
40-dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərir. Əksər şirkətlər bu ərazilərdə istehsal, yığma və 
qablaşdırma üçün yarımfabrikat komponentləri idxal edir və sonra hazır məhsullar əsasən Qərbi 
Avropa ölkələri və ABŞ-a ixrac edirlər. Üçüncü mərhələ yaranan "Kompleks Sərbəst Zonalar"-a 

Baku Engineering University 303 Baku/Azerbaijan



(azad limanlar, xüsusi iqtisadi zonalar və məlumat emalı sahələri) aiddir. Bu inteqrasiya olunmuş 
sənaye və maliyyə sahələri Azad İqtisadi Zonalarda uğur nümunəsidir. 

TƏDQIQAT METODU 
Bir çox ölkələr üçün bu zonalar sosial-iqtisadi inkişafın vacib vasitəsidir. Onlar geniş sənaye 

sektorlarına başlamağa və texnologiyaların yerli iqtisadiyyata ötürülməsini təşviq etmək üçün 
geniş şəkildə yerləşdirilir və ümumi investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına, xarici investisiyala-
rın həyata keçirilməsi üçün əməliyyat xərclərinin azaldılmasına, işin asanlaşdırılmasına və inzibati 
prosedurların, o cümlədən əməliyyatlar qurmaq tələb olunan vaxtın artırılmasına töhfə verə bilər . 
Sərbəst iqtisadi zonaların yaradılması təşəbbüsü müxtəlif idarə və təşkilatlardan gələ bilər. 
Makedoniya və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azad İqtisadi Zonaların yaradılması təşəbbüsü 
hökümətə məxsusdur. Litvada sərbəst iqtisadi zonanın yaradılması təkliflərini hökumətə təqdim 
edən mərkəzi hökumət, rayon və ya bələdiyyə məclisi tərəfindən təşəbbüs edilə bilər. Belçikada 
bu, yerli şirkətin və ya xarici şirkətin yerli şöbəsinin təşəbbüsü ilə əlaqələndirici mərkəzlərin 
güzəştli sxemindən faydalanmaq üçün səlahiyyətli orqanlara müraciət edir. ABŞ qanunlarına 
görə, təşəbbüs İdarə Heyətinə tətbiq olunan korporasiyaya aiddir. Çində əyalət və muxtar vilayət 
hakimiyyəti tərəfindən Azad İqtisadi Zonalar yaradılır. Belarusiyada Azad İqtisadi Zonaların yerli 
icra və dispozisiya orqanlarının təklifi ilə olduğu vəziyyət eynidir. Moldova, Monqolustan və 
Hindistanda sərbəst iqtisadi zonalar mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları və ya Nazirlər Kabine-
tinə təklif verən fərdi iqtisadi operatorlar tərəfindən yaradılır. Filippində yerli hakimiyyət orqan-
ları və yaxud da mərkəzi hökumət xaricində özəl qurumlar tərəfindən bir ərazinin yaradılması 
üçün xüsusi bir rejim mövcuddur. Çin, uzunmüddətli iqtisadi dəyişikliklərə nail olmaq üçün AİZ-
lərdən istifadə baxımından ən uğurlu ölkələrdən biridir. İlkin mərhələdə qanunlar, tənzimləmələr, 
vergi, torpaq, əmək, maliyyə, gömrük, immiqrasiya və s. daxil olmaqla, bazar yönümlü iqtisadi 
islahatlarla sınaqdan keçirmək üçün dörd zona ilə başladı. Uğurlu olduqdan sonra zona proqramı 
və müvafiq islahatlar tədricən aparıldı xalq arasında daha çox şaxələnmiş formalarda yayıldı və 
bəzi zonalar, yüksək texnoloji sənaye parkları kimi daha mürəkkəb gündəliyi ilə dizayn edildi. 
Çoxsaylı sənaye qrupları ilə birlikdə, AİZ-lər ÜDM-ə, məşğulluğa, ixracata və xarici investisiya-
ların cəlb edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə töhfə vermişdir.  

Azad İqtisadi Zonalarda müxtəlif məhdudlaşdırıcı və ya qadağan olunmuş fəaliyyətlər də 
mövcuddur. Məsələn, Belarusiya, Litva, Makedoniya və Moldova qanunları sərbəst zonalarda 
silah, döyüş sursatı və partlayıcı maddələrin istehsalı, saxlanması, emalı və satışını qadağan edir. 
Belarusiya, Litva və Makedoniyada radioaktiv materialların istehsalı, emalı, saxlanması və 
zərərsizləşdirilməsi qadağandır. Makedoniyada radioaktiv material iqtisadi zonaya yalnız sənaye, 
tibbi və elmi məqsədlər üçün gətirilə bilər. Belarusiya və Litvada narkotik maddələr və güclü 
zəhərli maddələrin, narkotik tərkibli və yüksək zəhərli maddələrin olduğu bitkilərin istehsalı, 
saxlanması və satışı qadağandır. Bu iki ölkədə təhlükəli yoluxucu xəstəliklərdən əziyyət çəkən 
insanların müalicəsi qadağandır. Bundan əlavə, Belarusiya və Litvanın Azad İqtisadi Zonalarında 
qiymətli kağızlar, əskinaslar, sikkələr və poçt markalarının istehsalı qadağandır. Hər iki tərəfin 
qanunvericiliyi mətbəələrin, radio və televiziyanın texniki dəstəyi istisna olmaqla, radio və 
televiziya proqramlarının hazırlanması və yayımlanmasını qadağan edir. Makedoniyaya daxili 
qanunlara və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq əqli mülkiyyətin qorunmasını pozan məhsul 
və xidmətlər istehsal etmək qadağandır. Bu ərazilərdəki işçilər tərəfindən birbaşa istehlak üçün 
malların satılması istisna olmaqla, ABŞ, Latviya və Litvadakı sərbəst zonaların əraziləri 
pərakəndə ticarətdə qadağandır. Digər ölkələrin - Belçika, ABŞ, İtaliya, Hindistan, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri, Monqolustan, Estoniya, Sloveniya, Filippin və Fransa qanunlarında qadağan olunmuş 
fəaliyyətlərin açıq siyahısı yoxdur. İtaliya, Hindistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Makedoniya, 
Monqolustan və Fransada iqtisadi bölmələr müəyyən müddətə və müəyyən şərtlər daxilində vergi 
ödəməkdən tamamilə azaddırlar. Çində iqtisadi vahidlər müəyyən miqdarda vergi bazasından 
azad edilir. Latviya və Sloveniyanın qanunvericiliyi yalnız vergi dərəcəsinin azaldılmasını 
nəzərdə tutur. Litva və Moldovada qarışıq rejim mövcuddur. Bəzi ölkələr əmlak vergisindən 
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toxunulmazlıqdan azad olurlar. Latviya, Makedoniya, Monqolustan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
və Fransada torpaq və əmlak vergisinə görə vergi tutulmur. Əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) 
tamamilə və ya qismən azad olmaq ABŞ, Çin, Latviya, Monqolustan və Moldova qanunverici-
liyinə əsasən verilir. Sloveniyada məhsul ixracı üçün lazım olan obyektlərin, istehsal xammalının 
və xidmətlərin və ya digər sahədəki səlahiyyətli fəaliyyətlərin idxalı üçün sıfır vergi dərəcəsi 
verilir. Qanunvericilik araşdırması ABŞ-da, İtaliya, Hindistan, Monqolustan və Moldovada 
müəyyən şərtlərdə aksiz rüsumlarının azad edilməsi və ya azaldılmasının nəzərdə tutulduğunu 
göstərdi. Filippində, qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, ərazidəki qurumlar vergi 
ödəməkdən azaddırlar. 

Dünya praktikasında sərbəst iqtisadi zonaların geniş çeşidləri mövcuddur, onların hər biri 
yuxarıda göstərilən ümumi xüsusiyyətlərin məcburi olması ilə yanaşı spesifik xüsusiyyətlərə 
malikdir. Xüsusiyyət bir çox amillərdən AİZ-ın yerləşdiyi ərazinin yeri, konfiqurasiyası, ölçüsü 
göstərilməlidir; istehsalın və digər mənbələrin mövcudluğu və keyfiyyəti; bu ehtiyatların həyata 
keçirildiyi təbii, iqtisadi və digər şərtlərin xüsusiyyətləri; dövlətin özünün və AİZ-nın - 
yaradılmasında qarşıya qoyduğu vəzifələr; vəzifələrini yerinə yetirmək və məqsədlərinə çatmaq 
üçün ona həvalə etdiyi funksiyalar; iqtisadi zonada dövlət tərəfindən təsdiq edilmiş iqtisadi 
fəaliyyət növü; ərazinin milliliyi) və hər bir vəziyyətdə onların birləşməsindən qaynaqlanır.  

AİZ-lər müxtəlif meyarları seçərək sistematik olaraq təsnif edilə bilər. AİZ adlandırılan ərazi 
tipi, yalnız say baxımından üstünlüyə malik deyil, həm də dünya iqtisadiyyatında daha çox 
dominant rol oynayır. Bu araşdırmada, AİZ yalnız AİZ-in ərazi tipini - tipik AİZ-ləri göstərir. 

 
Ticarətə əsaslanan AİZ-lər 

I Nəsil 

 

İstehsala əsaslanan AİZ-lər 

II Nəsil 

 

Xidmətə əsaslanan AİZ-lər 

III Nəsil 

• Ödənişsiz liman 
• Pulsuz şəhər / dövlət 
• Bağlı ev zonası 
• Gömrük sərhəddi anbar 
• Gömrükdən azad zona 
• Gömrük zonası 
• Rüsumsuz zona 
• Vergidən azad ticarət zonası 
• Vergidən azad zona 
• Azad ticarət zonası 
• Xarici ticarət zonası 
• Pulsuz sərhəd zonası 
• Tranzit Zona 
• Ötürmə zonalar 
• Pulsuz frantier zonası 
 

• Rüsumsuz ixrac emal zonası 
• İxrac azad zonası 
• İxrac emal zonası 
• Pulsuz ixrac emal zonası 
• Pulsuz ixrac zonası 
• Pulsuz istehsal zonası 
• Sənaye ekspozisiya zonası 
• Sənaye azad zonası 
• İnvestisiyaların təşviqi zonası 
• Birgə müəssisə zonası 
• Pulsuz müəssisə zonası 
• Birgə sahibkarların hip bölgəsi 
• Güzəştli ixrac zonası 
• Maquiladoras 
• İdxal emal zonası 
• Kənd təsərrüfatı ixracının emalı 
 zona 
• Pulsuz kənd təsərrüfatı zonası 
• İqtisadi və texnoloji inkişaf zonası 

• Pulsuz peşə zonası 
• Pulsuz xidmət zonası 
• Pulsuz bank zonası 
• Pulsuz sığorta zonası 
• Pulsuz qırmızı işıq zonası 
• Pulsuz mərc zonası 
• Pulsuz tibb zonası 
• Pulsuz turizm zonası 
 

Cədvəl 1 . Azad iqtisadi zonaların təsnifatı 

 
Dünya praktikasında azad iqtisadi zonaların təşkilinə iki əsas yanaşma - rejim (funksional) və 

ərazi (fəza) yanaşması mexanizmi mövcuddur. Praktik baxımdan isə ən çox ərazi yanaşmasından 
istifadə olunur. Təşkilatın bu cür formasında tədqiq edilən zonaya bütün müəssisələrin - 
rezidentlərin təsərrüfatçılığın güzəşt rejimində istifadə edilən ixtisaslaşdırılmış zona kimi baxılır. 
Ərazi məhdudiyyəti bu tip zonaların əsas xarakteristikalarındandır.  

NƏTICƏ 
Nəticə olaraq Azad iqtisadi zonalar dünyanın müxtəlif bölgələrində sənayeləşmə və regional 

iqtisadi inkişafda mühüm rol oynayır. Coğrafi yerləşmə, dövlət müəssisələri və təbii sərvətlər də 
bölgə fərqlərinin inkişafında mühüm rol oynamışdır.  

Qeyd etmək vacibdir ki, azad iqtisadi zonalar da təhlükələri gizlədir. Üstünlüklərə və aydın 
müvəffəqiyyətlərə baxmayaraq, AİZ-lər qarışıq bir hesabata malikdir. Zona infrastrukturuna və 
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texniki xidmətə qoyulan investisiyaların dəyəri bir çox hallarda faydalarından üstündür. 
İnvestorlar əhəmiyyətli iş və ya ixrac qazancı vermədən vergi güzəştlərindən də istifadə edə 
bilərlər. Çox vaxt zonalardan kənarda fayda vermək və ya yerli bacarıqları və istehsal bazasını 
inkişaf etdirməyin çətin olduğunu sübut edir. Bir çox ənənəvi ixrac emal zonaları qısa müddət 
ərzində investisiya cəlb etmək və məşğulluq yaratmaqda müvəffəq olmuş, lakin əmək haqqı 
artmağa başladıqda və ya ticarət üstünlükləri yox olduqda rəqabətə uğramamışdır.  
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XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədi ölkə iqtisadiyyatının təməl hissələrindən biri hesab olunan istehsal 

sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin inkişaf istiqamətlərinin 
araşdırılması , İstehsal sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün 
mühasibat(maliyyə) hesabatlarının tətbiq ilə bağlı olan çatışmazlıqların öyrənilməsi, mövcud 
problemlərin aradan qaldırılması yollarının araşdırılması, onların təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq 
standartlara uyğun şəkildə uçot siyasətinin qurulmasına mane olan amillərin araşdırılmasında 
ibarətdir.Sahibkarlığın inkişafı qədər onlarda tətbiq edilən uçot siyasəti və maliyyə hesabatlarının 
inkişaf etdirilməsi, müasir dövrümüzün tələblərinə cavab verən və beynəlxalq standartların 
tələblərinə uyğun şəkildə hazırlanması da vacibdir. Maliyyə hesabatlarının məlumatlarından 
müəssisənin müxtəlif bölmələrində təsərrüfat fəaliyyətini ayrı ayrılıqda təhlil etmək, onun müsbət 
tərəfləri ilə yanaşı çatışmamazlıqlarını da müəyyənləşdirmək, plandan kənarlaşmaların səbəblərini 
aşkar etmək, planlaşmadan kənarlaşmalar varsa günahkar olanları tapmaq, bütövlükdə 
müəssisənin işinin səmərələliyinin qiymətləndirmək, onu yüksəltmək yollarını müəyyənləşdirmək 
və digər məqsədlər üçün istifadə olunur. Bu məqsədlə istifadə olunan informasiyanın dürüst 
olması, vaxtında təqdim edilməsi, anlaşıqlı olması, neytral olması, və düzgün təqdim edilməsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri bu hesabatlar əsasında 
qərar verir, hansı ki maliyyə hesabatlarında əks olunan məlumatlar səhv olarsa bu zaman istifadəçi 
də düzgün qərar verə bilməz. Tədqiqatın predmentini ölkəmizdə istehsal sahəsində fəaliyyət 
göstərən kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin inkişafı istiqamətlərinin, onlarda tətbiq edilən 
maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğunluğunun, onların tətbiqi problemlərinin və 
təkmilləşdirilməsi yollarının tədqiqi və mövcud vəziyyətinin təhlili, obyektini isə istehsalat 
sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri təşkil edir. Məqalənin nəticələrin 
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elmi-praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, kiçik və orta istehsal müəssəislərinin maliyyə 
hesabatlarının tətbiqi zamanı yaranan problemlərin həlli üçün istifadə edilə bilər. 

AÇAR SÖZLƏR: MALİYYƏ, HESABAT, MÜƏSSISƏ 

 

GIRIŞ 
Маliyyə hеsаbatları müəssisə tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatların və mаliyyə vəziyyə-

tinin strukturlaşdırılmış mаliyyə təqdimatıdır. Маliyyə hesabatlarının məqsədi bu hesabatların 
istifadəçiləri tərəfindən düzgün iqtisadi qərarların qəbul еdilməsi zаmаnı, habelə, gеniş istifadəçi 
kütləsi üçün fаydalı оlan müəssisənin maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəаliyyətinin nəticələri və pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında məlumatların təqdim еdilməsidir. Yəni, başqa sözlə ifadə etsək 
sahibkar öz müəssisəsinin gələcək fəaliyyətini proqnozlaşdırdığı zaman, istehsal nomenkulatura-
sını genişləndirdiyi zaman və yaxud müəyyən ixtisarların aparılmasının lazım zaman maliyyə 
hesabatlarının köməyinə ehtiyac duyur. Məhz, bu hesabatların ifadə etdiyi duruma bağlı olaraq, ya 
fəaliyyət spektorunu genişləndirir, ya da ki öz fəaliyyətində müəyyən ixtisarlar aparır.  

TƏDQIQAT METODU 
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən istehsal müəssisələri təyinatlı üç müəssisə-

nin: “SƏBA ASC”, “Milk Pro MMC” və “Karmen” istehsal müəssisələrinin maliyyə hesabatla-
rından istifadə edərək onlarda müəssisələrdə maliyyə hesabatlarının təşkilinin müasir vəziyyətini 
araşdıraq. 

 
Balansın maddələri “SƏBA ASC” 

Müəssisəsi 

“MİLK PRO 

MMC”Süd Zavodu 

“Karmen” MMC 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 

Dövriyyə kapitalı 333,5 476,7 286,8 297,5 325,3 423,3 

Əsas kapital 56,0 103,1 100,4 119,0 130,1 169,3 

Xüsusi kapital 81,9 203,5 143,4 200,4 258,8 326,2 

Pul vəsaitləri 103,4 143,0 114,7 129,0 81,3 105,8 

Öhdəliklər 295,6 376,3 243,8 226,1 125,6 163,4 

o cümlədən:       

uzunmüddətli öhdəliklər 125,3 186,1 154,9 182,6 175,1 194,2 

qısamüddətli öhdəliklər 198,1 124,2 80,5 74,6 125,6 163,4 

Sair Öhdəliklər 110,1 252,1 105,2 151,5 103,5 145,3 

Məhsul satışından gəlir 1591,3 1973,6 573,6 2082,5 2602,4 2751,5 

İstehsal xərcləri 335,4 1263,1 372,8 1457,8 1665,5 1595,9 

Mənfəət 187,9 179,3 101,8 273,7 494,5 522,8 

Cədvəl 1. “SƏBA ASC” Müəssisəsi, “MİLK PRO MMC” Süd Zavodu və  
“Karmen” MMC balans aqreqatlarının strukturu, min manat (2016-2019-ci illər) 

 

Cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, istehsal müəssisələrinin maliyyə fəaliyyətini 
xarakterizə edən göstəricilərin artması meyli müşahidə olunur. Bərabər bazar münasibətləri 
şəraitində işləmələrinə baxmayaraq istehsal müəssisələri öz maliyyə vəsaitlərini müxtəlif cür idarə 
edirlər. Maliyyə axınlarının təşkilinə cəmiyyətlərin fərqli yanaşmaları xüsusi kapital və borc 
kapital arasındakı nisbət ilə müəyyən edilir. 

 

 “SƏBA ASC” 

Müəssisəsi 

“MİLK PRO MMC”Süd 

Zavodu 

“Karmen” MMC 

İllər 2016 2019 2016 2019 2016 2019 

Ümumi kapital 
o cümlədən: 

389,5 579,8 378,2 416,5 455,4 592,6 

xüsusi kapital 81,9 203,5 143,4 200,4 258,8 326,2 

borc kapital 307,6 376,3 243,8 216,1 196,6 266,4 

Cədvəl 2. “SƏBA ASC”, “MİLK PRO MMC” Süd Zavodu və 
“Karmen” MMC istehsal müəssələrinin kapital strukturu (2016-2019-ci illər) 

 

“SƏBA ASC” Müəssisəsi, “MİLK PRO MMC” Süd Zavodu və “Karmen” MMC ilə müqa-
yisədə öz fəaliyyətində borc kapitalından daha çox istifadə etmişdir. Daha doğrusu, 2016-2019-ci 
illərdə “SƏBA ASC” istehsal müəssisəsinin ümumi kapitalında borc kapitalın xüsusi çəkisi 70,6 
faiz,” Milk Pro” Süd Zavodu 57,2 faiz və Karmen” MMC –də 44,2 faiz təşkil etmişdir. Eyni 
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zamanda istehsal müəssisələrindı xüsusi kapitalm mütləq həcmi və xüsusi çəkisi 2019-ci ildə 
2016-ci illə müqayisədə xeyli artmışdır. Bu mütərəqqi hal məhsulun satışından alınan mənfəətdən 
müəssisələrin inkişafına xeyli vəsaitin ayrılmasına imkan vermişdir. 

 
Əmsallar Normativ “SƏBA ASC” 

Müəssisəsi 

“MİLK PRO 

MMC” Süd 

Zavodu 

“Karmen” MMC 

 ≥ 1 2016 
 

2019 
 

2016 
 

2019 
 

2016 
 

2019 
 Ümumi likvidlik əmsalı ≥ 1 0,60 1,40 1,2 1,3 1,6 1,6 

Debitor və kreditor 
borclarının nisbəti 

≥ 1 0,04 0,05 0,12 0,23 0,5 0,5 

Borcların örtülmə əmsalı ≥ 2 1,7 3,8 3,6 4,0 2,6 2,6 

Cari likvidlik əmsalı ≥ 0,3 0,5 1,2 1,4 1,7 0,6 0,6 

Cədvəl 3. “SƏBA ASC”, “MİLK PRO MMC” Süd Zavodu və 
“Karmen” MMC istehsal müəssələrinin mühasibat balansının likvidlik əmsalı (2016-2019-ci illər) 

 
Borc kapitalın olması çox vaxt müəssisənin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində müəyyən 

çətinliklər yaradır. “SƏBA ASC” Müəsisəsi öhdəlikləri 2016-ci ildə 295,6 min manat və 2019-ci 
ildə 376,3 min manat, “MİLK PRO MMC” Zavodunun öhdəlikləri müvafiq olaraq 243,8 və 226,1 
min manat və “Karmen” MMC öhdəlikləri 125,6 və 163,4 min manat olmuşdur. Praktikada 
müəssisənin ödaməqabiliyyəli mühasibat balansının likvidlik səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. 

Təhlil göstərir ki, 2016-2019-ci illərdə “SƏBA ASC” istehsal müəsisəsinin ümumi likvidlik 
əmsalı nisbətən aşağı olmuşdur. Bu hər şeydən əvvəl debitor və kreditor borcları arasında nisbətin 
optimal səviyyədən xeyli aşağı olması ilə izah edilir. Lakin bununla belə 2019-ci ildə təhlil olunan 
hər üç istehsal müəssisəsi üzrə ümumi likvidlik əmsalı, borcların ödənilmə əmsalı və cari likvidlik 
əmsalı normativdən xeyli yüksək olmuşdur. Müəssisənin likvidlik əmsalı onun maliyyə 
axınlarının fəaliyyətinin nəticələrindən bilavasitə asılıdır. Xüsusi və borc vəsaitlərin nisbəti 
optimal səviyyədən aşağı olan müəssisələr kredit təşkilatları üçün riskli sayılırlar. 

 
Əmsallar “SƏBA ASC” 

Müəssisəsi 

“MİLK PRO 

MMC” Süd 

Zavodu 

“Karmen” MMC 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 

Satışın rentabellik əmsalı 0,05 0,30 0,05 0,07 0,19 0,19 

Ümumi kapitalın rentabellik əmsalı 20,4 10,2 7,4 34,2 22,0 16,9 

Səhmdar kapitalın rentabellik əmsalı 0,60 0,63 0,20 0,70 1,40 1,40 

Borc kapitalın rentabellik əmsalı 0,26 0,16 0,20 0,73 0,47 0,35 

Xüsusi kapitalın rentabellik əmsalı 0,60 0,29 0,10 0,64 0,41 0,33 

Cədvəl 4. “SƏBA ASC”, “MİLK PRO MMC” Süd Zavodu və 
“Karmen” MMC istehsal müəssələri üzrə rentabellik göstəriciləri (2016-2019-ci illər) 

 
Müəssisənin maliyyə axınlarının iqtisadi səmərəliliyini xarakterizə edən əsas göstərici 

rentabellik göstəricisidir. Təhlil göstərir ki, 2019-ci ildə 2016-ci illə müqayisədə təhlil olunan hər 
üç müəssisə üzrə satışın və səhmdar kapitalın rentabelliyi xeyli yüksəlmiş, borc kapitalın və 
xüsusi kapitalın rentabelliyi isə əksinə aşağı düşmüşdür. 

Müəssisələrinin inkişafına imkan yaradan maliyyə axınlarının idarə olunması sistemini 
yaratmaq məsələsini həll etmək üçün maliyyə xidməti strukturunda xəzinə yaradır. Onun 
köməkliyi ilə maliyyə direktoru vaxtında rentabelliyin aşağı düşməsinin, likvidliyin, biznesin 
qiymətinin mümkün problemlərini proqnozlaşdıra bilər, səbəblərini tapa bilər, uyğun arzu 
olunmayan proseslərin qarşısının alınması üçün və ya xəbərdarlıq edilməsi üçün tədbirlər təklif 
edə bilər. 

 

NƏTİCƏ 
Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin son nəticə göstəricisi olaraq xalis mənfəət maliyyə 

resurslarından nə cür istifadə edilməsindən, başqa sözlə desək, pul vəsaitlərinin hara istiqamətlən-
dirilməsindən, onların hardan əldə edilməsindən və quruluşundan xüsusilə asılıdır. Qeyd etdiyi-
miz bu asılılıq əvvəlcə dövriyyə və əsas vəsaitlərinin həcmində və strukturunda, o cümlədən on-
lardan səmərəli şəkildə istifadə edilməsində özünü göstərir.  
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İstehsal müəssisələrində əməliyyat leverecin səmərəsi ondan ibarətdir ki, istehsal 
fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi əsasında bütün tədbirlər iqtisadi 
baxımdan yararlıdır, yəni müasir texnologiyaların tətbiq olunması müəssisə üçün rəqabət 
üstünlüyü qazanmağa şərait yaradır. İnvestisiyalaşma obyekti doğru seçilibsə, ona qoyulan vəsait 
tez bir müddətdə ödənilir və müəssisə rəhbəri gəlir qazanır. 

İstehsal müəssisələrində xəzinə funksiyalarının mərkəzləşdirilməsi müəssisələr arasında 
maliyyə resurslarının effektiv olaraq yenidən bölüşdürülməsinə, dövriyyə aktivlərinin 
strukturunun idarəolunmasına, depozitlərdə daha sərfəli şərtlərlə pul vəsaitlərinin yatırılmasına və 
həmçinin törəmə müəssisələrinin işinin maliyyələşdirilməsi üçün, investisiya məqsədi üçün 
kreditlərin cəlb olunmasına imkan yaradır. Mərkəzləşdirilmiş maliyyə axınlarında holdinqin 
ümumi maliyyə riski aşağı düşür, bu isə kapitallaşmağa müsbət təsir edir. Şaquli inteqrasiya 
olunmuş struktur xərcləri minimallaşdırmağa və gəlirlərin artırılmasına imkan yaradır. 

Təhlil istehsal müəssələri göstərir ki, böhran vəziyyətinin baş verməsi riskinə ən çox meylli 
“SƏBA ASC” müəssisəsidir, “MİLK PRO MMC” Süd Zavodu və “Karmen” MMC isə əməliyyat 
leveridji və maliyyə leveridjinin birgə səmərəsi əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır ki, bu da həmin 
müəssisələrdə maliyyə hesabatlarının səmərəli təşkili barədə aydm təsəvvür yaradır. 
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XÜLASƏ 
Tədqiqatın məqsədini milli neft gəlirlərinin müasir vəziyyətinin və onun ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafındakı rolu və əhəmiyyətinin təhlilini, habelə ümumilikdə bu sektorun inkişafının iqtisadi 
artıma təsirinin qiymətləndirilməsi ifadə edir. Məqalədə 2000-2019-cu illər ərzində neft gəlirləri-
nin ümumi daxil məhsulun strukturunda rolu və əhəmiyyəti qiymətləndirilmiş, onun yaxın və orta 
perspektivdə iqtisadi artıma təsirinin proqnozu verilmişdir. Müasir zamanda ölkəmizdə neft gəliri 
iqtisadi artımın vacib bir maliyyə mövqeyinə dönüşməkdədir. Neft sahəsinin inkişafı özülə yanaşı 
ölkəmizin dünya bazarına daxil olmasını təmin etdi, elmi-texniki uğurlar və eləcə də bu sahədə 
qazanılan ugurlar başqa sahələrin də inkişaf etməsindən ötrü zəmin yaratmaqdadır. Belə ki, iqtisa-
diyyatın sahəsində yavaşca qeyri-neft sahəsinin xüsusi cəkisi çoxalmağa yönəldi, iqtisadiyyata 
istiqamətlənən ümumi investisiyaların bölməsində daxili investisiyaların xüsusi həcmi çoxalmağa 
başlamışdır.  

Açar sözlər: Neft, Maliyyə, Məzarət, İqtisadi 
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GIRIŞ 
Neft sektorunun makroekonomik çevrədə əhəmiyyəti bu sektorun ÜDM-in strukturunda, 

dövlət büdcəsinin gəlirlərində və xarici ticarət dövriyyəsindəki pay nisbəti ilə ölçülür. Həmin pay 
bölgüsünün ölkə iqtisadiyyatında optimal korrelyasiyası inkişaf üçün mühüm sayır. Neft sektoru-
nun ÜDM-in strukturundakı payı bu sahədə ən mühüm makroekonomik göstərici olaraq çıxış 
edir. Neft istehsalçıları olan inkişaf etmiş ölkələrdə neft sektorunun ÜDM-in strukturundakı payı 
20-30%-dən çox olur. Ümumən isə neft sənayesi ənənəviləşmiş belə ölkələr üçün müvafiq stan-
dartın 20-25% olması optimal hesab edilir. Burada həmçinin ÜDM-in adambaşına düşən həcmi-
nin 20-25$ mindən yuxarı olması da şərtlidir. Azərbaycan bu göstəricilər hazırda 48,5% və 6008$ 
təşkil edir.Statistika əsasən 2010-cu ildə qeyri-neft sektorunun artım templəri 7,9% olmaqla neft 
sektorunun artım templərini bir neçə bənd üstələmişdir. Lakin nəzərə alandakı, neft sektorunun 
həcm tutumu olduqca miqyaslı və rəqabətə davamlıdır, onda bu artım templərini o qədər də 
qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Nəzəri hesablamalara görə buradakı artım defelyatorun yaxın 10 
il üçün hər il 2-3 olması təminatı daha əsaslı nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. 

Bü gün Azərbaycanda həyata keçirilən biçimli neft strategiyası ilə ölkəmizdə bu sindromun 
yaşanması amilini tamamilə nəzarətə götürmüşdür. Bu nəzarətin əsasında isə dövlət büdcəsində 
optimal təsbit edilən neftin ixrac satış qiyməti, ARDNF təsisatlandırması və digər makro iqtisadi 
mexanizmlər dayanır. 

Ölkəmizdə neft gəlirlərinə maliyyə nəzarətini Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 
və Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir.  

 
TƏDQIQAT METODU 
Məqalədə müqayisəli təhlil, statistik qruplaşdırma, analitik metodlardan, analiz, sintez, həm-

çinin iqtisadi-müqayisəli təhlil, ümumiləşdirmə, qrafik-statistik tədqiqatlar üsullarından, reqresiy-
ya, Ən Kiçik kvadratlar metodu, habelə riyazi və ekonometrik modelləşdirmə üsullarından, E-
views program analizindən istifadə edilmişdir. 

ÜDM həcmi ilə neft gəlirləri arasında ciddi korrelyasiya əlaqəsi var. ÜDM ilə digər göstərici-
lər, məsələn, neft sənayesinə qoyulan BXİ-ın həcmi, neft sənayesinə yönəldilən BXİ kimulyativ 
həcmi arasında güclü korrelyasiya əlaqəsi var. Lakin bu göstəricilərin X1 ilə əlaqəsinin yüksək 
olması multikolerriallıq yaradır və biz bu göstəriciləri modelə daxil edə bilmərik. Ona görə də bu 
göstəricilərdən yalnız birincisini–neft gəlirlərinin (X1) modeldə saxlayacağıq. 

 
İllər ÜDM 

həcmi (mln manat) 
Məşğulluq səviyyəsi Əhalinin hər 

nəfərinə düşən 
gəlirlər 

Yoxsulluq 
səviyyəsi 

Dövlət büdcəsinin 
gəlirləri 

(mlyn. Man) 

Neft gəlirləri 
(mln. manat) 

 ÜDM MƏŞ ƏG YOXS BÜDCƏ X1 

2000 3158 99.0 - - 513 784 

2001 3441 98.9 - - 466 751 

2002 3775 87.3 - - 560 1068 

2003 4718 88.2 508.9 - 715 1623 

2004 5316 89.1 535.5 49 785 1841 

2005 6063 90.0 618.8 46.7 910 1995 

2006 7146 90.8 707.2 44.7 1221 2336 

2007 8530 92.0 796.7 40.2 1510 2945 

2008 12523 92.7 962.2 29.3 2055 5370 

2009 18746 93.4 1201.3 20.8 3869 10537 

2010 28361 93.7 1692.2 15.8 6007 16364 

2011 40137 94.1 2378.3 13.2 10763 22149 

2012 35602 94.3 2560.4 10.9 10326 15981 

2013 42465 94.4 2866.1 9.1 11403 20199 

2014 52082 94.6 3371.7 7.6 15701 26055 

2015 54744 94.8 3789.3 6 17281 24747 

2016 58182 95.0 4040.3 5.3 19496 23658 

2017 58978 95.1 4192.4 5 18401 21324 

2018 54352 95.0 4380.7 4.9 17498 14723 

2019 60394 95.0 4709.8 - - - 

Cədvəl 1. Neft gəlirləri və bəzi makroiqtisadi göstəricilərin dinamikası 
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Ekonometrik hesablamalar göstərir ki, neft sənayesinin 1-ci cədvəldə verilən göstəriciləri bir-
biri ilə multikolleniar əlaqədədir (cədvəl 1). Ona görə də ÜDM, əhalinin gəlirləri, məşğulluq 
səviyyəsi, yoxsulluğun səviyyəsi, büdcə gəlirləri kimi göstəricilərin 1-ci cədvəldə verilən 
göstəricilərdən asılılığının müəyyən edilməsində yalnız bir göstəricidən istifadə etmək kifayət 
edir. Biz bu göstərici kimi X1-i götürmüşük. Azərbaycanda ÜDM həcmi ilə neft gəlirləri 
arasındakı əlaqə modelini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: Ü DM =1662.664+2.1684*X1 (1) 

 

 
Cədvəl 2. Neft gəlirləri ilə iqtisadi artım arasındakı multikolleniar əlaqə 

 
Azərbaycanda məşğulluq səviyyəsinin neft sənayesi ilə bağlı olan sadaladığımız 

makroiqtisadi göstəricilər arasındakı korrelyasiya əlaqəsi verilib. Əvvəlcədən belə fərz etmək 
olardı ki, məşğulluq səviyyəsinin neft sənayesinin inkişafından elə də ciddi asılılığı olmayacaq. 
Çünki neft sənayesi daha çox kapital tutumlu və daha az əmək tutumlu sahədir. ARDSK-nin 
məlumatlarına əsasən neft sənayesində məşğul əhali ümumi məşğullların sayında cəmi cəmi 1% 
paya malikdir. Lakin nəzərə alsaq ki, neft sənayesindən gələn gəlirlər ölkədə digər sahələrin 
inkişafına dolayısı ilə təkan verir, onda məşğulluq səviyyəsinin də neft gəlirlərindən asılılığı 
haqqında müəyyən fikir yürütmək olar. 

Məşğulluq səviyyəsi ilə neft sənayesinin yuxarıda qeyd etdiyimiz göstəriciləri arasındakı 
korrelyasiya əlaqəsi həqiqətən də yoxdur. Neft gəlirlərinin məşğulluğa dolayı təsirlərinin 
korrelyasiya statistikasında üzə çıxmamasının əsas səbəbi belə təsirlərin fiskal siyasət vasitəsilə 
reallaşması və gəlirlərin yenidən bölgüsü prosesi ilə bağlıdır. Elə ona görə də neft sənayesinin 
məşğulluğa birbaşa təsiri olmasa da əhalinin gəlirlərinə birbaşa və ya dolayısı ilə təsiri 
mümhümdür. Hər şeydən əvvəl neft gəlirlərinin büdcəyə transferi fiskal siyasətlə ölkədə tələbib 
yüksəlməsində mühüm rol oynayır. Digər tərəfdən, Neft Fondundan sosial infrastruktur üçün 
birbaşa xərcləmələr əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə müsbət təsir edir. 

Neft sənayesinin bəzi göstəricilərinin, o cümlədən gəlirlərinin əhalinin hər nəfərinə düşən 
gəlirlərin (S3) formalaşmasında təsirini müəyyən edən korrelyasiya əlaqəsi verilən neft 
sənayesindən gələn gəlirlər (X1) və neft sənayesinə aid digər göstəricilər arasında ciddi 
korrelyasiya əlaqəsi var.Adambaşına gəlirlərin həcmi ilə neft gəlirləri arasındakı korrelyasiya 
əlaqəsinin hesablanması belə bir nəticəni verir ki, bu iki göstərici arasındakı korrelyasiya əmsalı 
kifayət qədər gücülür və R=0,7582. Ona görə də (2) tənliyini belə ifadə edə bilərik: 

Ə 𝑮 = 𝟑𝟔𝟒. 𝟑𝟐𝟕𝟎 + 𝟎. 𝟏𝟑𝟓𝟖   𝑿𝟏 (1) 
Neft sənayesinin inkişafının yoxsulluq səviyyəsinə təsirləri də mühüm problemdir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi yoxsulluğun azaldılmasında mühüm 
əhəmiyyətə malik ola bilər. Xüsusilə, neft gəlirlərinin akkumulyasiya olunduğu Neft Fondunun 
mövcud olduğu ölkələrdə neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi üçün daha yaxşı imkanlar yaranır. 
Azərbaycanda da Neft Fondunun mövcudluğu və gəlirlərin toplanaraq ciddi nəzarət altında 
xərclənməsi onun səmərəli istifadəsi imkanını artırır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 27 sentyabr 2004-cü ildə imzaladığı “Neft və Qaz gəlirlərinin uzun müddət üçün 
idarə edilməsi strategiyası” adlı sənəddə müəyyən edilmiş mexanizm 2005-2025-ci illərdə neft 
gəlirlərinin idarə edilməsini nəzərdə tutur. Bu sənədə əsasən neft gəlirlərinin xərclənməsi 
məqsədləri kifayət qədər aydın ifadə edilib. Belə ki, sənəddə kiçik və orta sahibkarlığın, 
regionların və qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş tədbirlər nəzərdə tutulub. 

NƏTICƏ 
Aparılan təhlil və araşdırmalar bir daha göstərir ki, Azərbaycanın fiskal (dövlət xəzinəsinə 

aid) gəlirlərinin əsasında onun neft sərvətləri dayanır. Bu gün Azərbaycanın neft sektorunun 
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ixaracatda payı 92-95% həcmində ifadə olunur. Bu isə ona əsas verir ki, yaxın 10-15 il ərzində 
neft sektorunda inkişaf dinamikasının davam etdirilməsi üçün strateji proqram təyinatlı vəzifələr 
işlənib hazırlanmalıdır. Belə olduğu təqdirdə ölkədə davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsində 
neft sektorunun sanbalı daha da gücləndirilmiş olacaqdır. 

Aparılan təhlili araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda neft gəlirlərinin inkişafının iqtisadi 
artıma təsiri mühümdür. Ona görə də, enerji təhlükəsizliyi və həm də iqtisadi təhlükəsizlik 
baxımından yaxın onillikdə neft resurslarından səmərəli istifadənin optimal ssenarilərinin 
işlənilməsi və həyata keçirilməsi olduqca vacibdir.  

Nəticə etibarı ilə məqalədə 2000-2019-cu illər ərzində neft sektorunun ÜDM-in strukturunda 
rolu və əhəmiyyəti qiymətləndirilmiş, onun yaxın və orta perspektivdə iqtisadi artıma təsirinin 
proqnozu analiz olunmuşdur.ÜDM ilə neft gəlirləri arasında statistik xətti əlaqədə korrelyasiya 
nisbətlərini əmsal ifadəsində qiymətləndirmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bütün istehlak 
indekslərinin əsasən qorunub saxlanıldığı son 19 il ərzində neft gəlirlərində baş verən artım 
aparıcı xarakterdə olmuş və ümumilikdə respublika üzrə ÜDM-in inkişafında başlıca rol 
oynamışdır. Digər tərəfdən neft gəlirlərinin artım tempinin qeyri-neft sektoruna korrelyasiyasında 
da dominantlığın neft sektoruna məxsusluğu əsaslandırılmışdır.  
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ABSTRACT 
Several scholars have been responding to the issue of how financial sustainability leads to 

GDP growth. Paper aims to identify possible ties between economic growth and financial 
development. In a relatively long historical period, we tested many different Financial Growth 
measures to obtain objective and reliable results. Ultimately, while Domestic Credit to Private 
Sectors, Gross Savings and General Government Expenditures have demonstrated the identical 
pattern as GDP growth, we have noticed that the linkage is statistically trivial. Interest Spread 
accounted as more of a qualitative metric of the finance industry, perhaps this concept may not 
justify itself in such a way that economic output at a significant level does not have any 
connection with development. Economic Openness, on the other hand, tends to be a key driver of 
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statistically substantial economic development. However, and more significantly, a rise in units of 
trade leads to an increase in GDP contribution of 1.38. Initiative from this empirical study has 
shown that fiscal growth in the case of Azerbaijan has little support in advancing standards of 
living.  

KEY WORDS: Foreign Direct Investment, Foreign Investors, Economy of Azerbaijan, 

Investment Climate. 

INTRODUCTION 
The question of how financial development contributes to economic growth has drawn 

attention of many researchers. For instance, it has been claimed that “advanced financial system 
may soar economic growth in low- or middle-income countries” (Hassan, Sanchez, and Yu, 
2011). In contrast, T. Koivu believed that “quantitative measure of financial sector (e. g. credit to 
private sector) does not accelerate sustainable GDP growth” (2002). Our main goal is to 
determine whether financial community of Azerbaijan is sufficiently progressed in order to 
promote welfare within the country. In objective of this dilemma, we have applied model 
anticipated by M. K. Hassan (2011) and T. Koivu (2002) to Azerbaijan case. Previous research 
that has been done on this topic studied situation in Turkey, and transition countries, which is 
taken as a base for our project.  

METHODOLOGY 
We have utilized quantitative analysing of power of financial sector and its influence on 

economy of Azerbaijan. Above mentioned scholars’ projects constitute building blocks of our 
inquiry face of discovering main proxies of Financial Development. Annual GDP growth rate will 
be considered as a dependent variable, while Financial Development, Institutional Quality, and 
Foreign Investment accounted as independent variables. Required figures are obtained through 
World Development Indicators of World Bank and State Statistical Committee of Azerbaijan 
Republic for the duration of 15 years dating from 1999. Data representing Institutional Quality is 
processed by finding mean of 6 variables such as Rule of Law, Control of Corruption, 
Government Effectiveness, Regulatory Quality, Voice and Accountability, and Political Stability. 

Theoretical framework 
In the work of Hassan, Sanchez, and Yu (2011), authors believe that well-functioning 

financial sector encourages economic development, yet healthy conditions within financial system 
lacks in some developing countries. In these countries fiscal policy and trade plays an effective 
role than finance. By means of Granger Causality Test, these scholars documented that domestic 
credit to private sector and trade is positively and significantly correlated with growth in European 
& Central Asian countries. 

T. Koivu make a statement that Interest Spread significantly discourages economy, whereas 
each additional credit allocated to private sector does not accelerate prosperity of states (2002).  

It has been asserted by Nabila Asghar and Zakir Hussain that poor structure of financial 
system and inefficiency provide room for limited benefits for economy in developing nations. 
Foreign Direct Investment and technological innovations assist constructing better financial 
system (2014). 

Study of Jülide Yildirim, Nadir Öcal, and Mahmut Erdogan (2008) tracked footprints of 
credit and deposit amount rates on economy of Turkey in 2 consecutive half-decades of 1991-
1995 and 1996-2001. The scholars announced that vast amount of deposits hindered economic 
escalation, due to less demand for supplied capital, by contrast credits to both businesses and 
individuals heartened it. 

Given the proper national strategies and an essential degree of advancement, a prevalence of 
studies shows that FDI triggers innovation overflows, helps human capital arrangement, 
contributes to beneficial barter economy among nations, makes an increasingly focused business 
condition and upgrades enterprise improvement. These add to higher financial development, 
which is the most intense device for declining neediness in poor nations. (Markus & Ögütçü, 
2002). 
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At the point when worldwide companies fabricate plants that are incorporated into their 
global network and market domination plans, they bring a bundle of the board, innovation, and 
quality control strategies that places the host nation at the front line of best practices of the planet. 
To improve their very own situation in worldwide markets, global companies redesign the 
capacities of these plants ceaselessly to keep them at the cutting edge in the multinational markets. 
(Jude & Levieuge, 2014) 

ANALYSIS 
In order to figure out correlation between financial development and economic growth we 

have gathered annual data on main financial proxies. The analysing is based on the elements of 
financial development proposed by M. K. Hassan and T. Koivu. Thus, our formula for testing the 
linkage is as following: 

Y=B0+B1*FD+B2*IQ+B3*FI+U 
 Y- GDP Growth 
 FD- Financial Development 
 IQ- Institutional Quality  
 FI- Foreign Investment 
Since it is not possible to measure Financial Development directly, paper inspects main 

determinants of financial development, such as, Domestic Credit to Private Sector, Interest 
Spread, Trade-to-GDP, Gross Savings, Government Final Consumption Expenditures and 
Inflation. Paper seeks to unearth influence of each dimension of Financial Development on the 
economic performance. Examination of economic model has revealed below mentioned issues: 

 
Variables Coefficient Std. Error P-values 

Domestic Credit to Private Sector -0.88 0.67 0.23 

Foreign Investment -1.58** 0.65 0.04 

General Government Final Expenditure 1.73 1.27 0.22 

Gross Saving -0.52 0.46 0.29 

Inflation -0.1 0.52 0.85 

Institutional Quality 1.86 1.56 0.27 

Interest Spread 1.32 1.67 0.46 

Trade 1.39** 0.49 0.02 

Note: ** shows 5% significance 

Table 1: Summary of regression analysis 
 

Domestic credit to private sector 
Development of private sector can be done through simplifying access to financing, since the 

firms and households are one of the important factors on economic growth. Following this advice 
may lead to enhancement in welfare of the nation. Overall, Credits to Private Sector in Azerbaijan 
has augmented in a 10-year period, specially till 2009’s financial crises, we can observe a roughly 
2 times increase in percentage share of GDP. Therefore, in 3-year time span as a consequence of 
crise, weight of credits to private sector in GDP, has declined to 17.3 percent. Our collected 
dataset allows us to claim that level of credit to firms and households positively correlated with 
GDP growth, but this effect is not at a significant level, in case of Azerbaijan.  

Gross Savings 
Gross National Saving is comprised of personal, firm, and government saving, excluding 

foreign saving. It encourages investors to acquire new loans in order to finance innovative 
projects. It is an obvious fact that great level of investment plays a crucial role in Economic 
Growth. Amount of savings has increased sluggishly within 2012-2008 years climbing a peak of 
61 percent in 2007, and interestingly this figure dropped suddenly in 2009 by roughly 13% in 
GDP share. In 2014 portion of savings in GDP reached a minimum point of 42.8 %. Emprical 
investigation helps us to state that parallel trend between these variables (GDP growth and Gross 
Savings) is present, however, this link is statistically insignificant. 
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Government Final Consumption Expenditures 
Spending of administrative body is aimed to finance plans that bears little or no profitability 

in short run but has huge perspective impact on economy such as road, bridge construction. Thus, 
private sector either is not interested or capable of funding of such blueprints. The amount of 
Government Final Consumption Expenditures is remained almost steady at about 10% of GDP 
during studied time frame. Empirical model proves our statement of supportive dependence of 
GDP growth on government expenditures, with little significance.  

Interest Spread  
Spread level in Azerbaijan is relatively higher than European and most developing countries. 

Hence, firms are less likely to back their deficits via bank loans. Moreover, the level of spread 
was about 7-8 percent interval during studied period, while in 2009 it has peaked a maximum of 
9.1 percent. Unexpectedly, empirical test has verified no directive link between economic 
development and interest spread.  

Inflation 
Increase in prices affects economic growth in the sense that higher prices discourage 

consumption and decrease demand for the goods and services, consequently production declines 
and economic growth scales down. Azerbaijan experienced dynamic growth in inflation level, and 
it climbed a peak of 20.8 percent in 2008, yet astonishing sharp decline was witnessed in 2009 
reaching 1.4 percent annual rise in prices. Significance of mutual dependence of GDP growth on 
inflation is reasonably trifling. 

Trade-to-GDP 
Higher trade level is a guaranty for the wellbeing of a nation in the sense that trade aids to 

fulfil unlimited human wants by means of import and export activities. Azerbaijan has enjoyed 
increasing level of trade since 1999 till 2004, with a maximum of 121.5 percent of GDP in 2004. 
Nevertheless, this ratio plunged dramatically in the next 10-year interval with little fluctuations in 
the end of 2000s, realizing a bottom of 69.5 percent of GDP. Time series model assures positive 
and significant correlation between Economic Development and Trade-to-GDP ratio. This is 
meant to be a unit increase in Trade-to-GDP ratio generates 1.38 units of boost in annual GDP 
growth rate. 

Foreign Investment 
After collapse of Soviet economic system, Azerbaijan underwent a severe economic crisis, 

risking future presence of the country. Rescuing angel for the nation has been capital of foreign 
investors, having a bidirectional influence on oil sector. Boom in oil trade has increased GDP 
dramatically, causing shrinking portion of FI in GDP share, even though amount of FI has not 
decreased. Therefore, this assumption may explain why the FI has a negatively significant effect 
on GDP growth. Besides that, “crowding out, negative wage spill over, profit repatriation and 
dual economy effects” constitute reason of observed adverse correlation (Mammadova & Coskun, 
2015).  

Institutional Quality (IQ) 
Institutional quality combines 6 different variables, however considering the word limit we 

are going to discuss 2 most important of them, such as control of corruption and regulatory 
quality. Analysing of prime determinants of IQ confirms that control of corruption still remains as 
a foremost hindrance. On purpose of more sustainable anti-corrupted system in February of 2013 
“Easy Service Centres” has been opened up for public usage. Regulatory quality of the 
government system has improved as in 2008 Ministry of Taxes introduced “one-stop-shop” 
principle simplifying registration process of companies. (Azerbaijan Investment Climate 
Statement, 2015). As a result of cited reforms, Azerbaijan has upgraded IQ level, especially a 
dramatic increase since 2013 has been observed, while even the highest record of 28.6 percentile 
rank in 2014 is well below the European countries average.  
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RESULTS AND CONCLUSION 
On the whole, paper attempts to figure out possible links between financial development and 

economic growth. To achieve unbiased outcomes we have examined several diverse proxies of 
Financial Development in a relatively long historical interval. Consequently, we have unearthed 
that, although Domestic Credit to Private Sectors, Gross Savings and General Government 
Expenditures has shown the same trend as GDP growth, the tie is statistically insignificant. 
Interest Spread counted as a qualitative measurement of financial sector, even this fact does not 
justify itself in a manner that there is not any relationship with growth in economic outcome at 
significant level. By contrast, Economic Openness occurs to be a primary source of economic 
growth carrying statistical significance. Further and even more importantly, a unit increase in 
trade leads to 1.38 rise in GDP output. Effort of this empirical research has revealed that financial 
development has little amount of aid in advancement of life standards in case of Azerbaijan. As 
our research lacks some advanced econometric tests such as misspecification analysing and 
regression diagnosis, furthermore academic research is required to shed light on other unknown 
causalities. 
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ABSTRACT 
Nowadays, most of the countries tend to develop their economy based on the service sector. 

However, only some of them in the world can achieve this prosperity. The others’ economy 
mostly depends on natural resources and their production. Particularly, oil and gas industry takes a 
special role. Oil production generates such a high revenue for countries with enough oil reserves 
to produce more than their domestic consumption. This paper reviews why the price-inelastic 
demand and supply of oil cause oil price shocks, why oil price shocks affect the economic growth 
and at the same time the economic deflation . Despite the large capacity of world-wide emergency 
reserves, their efficiency in protecting world economies is not guaranteed. Strategic oil stocks 
have not been utilized in sufficient volume or soon enough to get rid of the economic downturns 
that followed past oil supply outages. 

Key words: price of oil, development in oil production, effect of oil production to economy, 
factor in change of price. 
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 INTRODUCTION 
Oil is one of the most important commodities in the world. When transformed into 

petroleum, it is a key energy source mostly used in vehicles, planes, heating, asphalt, and 
electricity. Outside of being a crucial energy source, petroleum is also used in plastics, paints, 
chemicals, tape and so much more. It's so difficult to imagine a world without oil.The history of 
the petroleum industry goes back to the early 19th century which was firstly produced in the 
United States. Now the main production centers are Middle- East, North America, Central 
America, Latin America, North Africa, South-East Asian countries. According to Annual Reports 
in 2019 the sales of gas and oil production was $4.797billion and earned profit was $292billion. 
The countries who take the main place in global production are the United States, Russia, and 
Saudi Arabia, Canada, China. The first three countries produced around 33 million barrels of oil 
per day in 2019. That is approximately 54% of total world production.  

 RESEARCH METHOD 
 Economy of the above 5 countries that were mentioned except from Saudi Arabia does not 

just rely on the oil industry. However, some countries’ economies are based on only oil industries 
such as Venezuela, Saudi Arabia, Qatar. This can cause not only great profit, but also great 
deflation at the same time. Some countries have passed this way through history. Main reason for 
this situation is because of price changes in the world market year by year. One of these countries 
is Mexico which has a great volume of reserves of oil. After Lopez Portillo came to the authority 
in 1976 the production of oil was 190 million barrels per year and the reserves were estimated 
approximately 11 billion barrels. In 1983 actually they found that the amount of reserves was 72.5 
barrels. In the last period of the 1970s the country was faced with a budget deficit because of great 
government spending.Amount of budget deficit was 10% of government revenue. In those years 
Mexico began to get high revenue from the oil resources and that’s why the value of pezo 
increased. Because of the high value of pezo the local products were much more expensive than 
foreigner products. Therefore , import was more than export. As a result, government debts 
exceed revenue. In the beginning of 1980s the oil price in the world markets had started to decline 
substantially and public income started to fall even more. Then the budget deficit rose to 17% of 
government income.The main reason of a such increase in budget deficit was having an economy 
depending upon mainly oil production.In the result of discovering new oil reserves, increasing the 
value of local currency and its negative impact on the economy is called “Dutch disease”. 

Venezuela is such a country whose economy mainly depends on oil production.Oil takes 
95% of Venezuela's exports and 25% of its gross domestic product(GDP), so high prices provide 
a high benefit to the country's economy. According to the graph (1) the price of oil per barrel was 
more than $130 in the period of 2008 . Therefore the economy of Venezuela was developing 
incessantly.However, after 2008 a deep crisis was occured because of lower price oil. According 
to the graph (1), 2015 onward some fluctuations occurred in the price of oil and therefore it also 
strongly affected the economy of Venezuela. 

Next country whose economy again mainly depends on the oil and gas industry is 
Azerbaijan.After a sudden decline in oil prices in the world market in 2014 Azerbaijan oil export 
declined by 326 thousand tonnes or 13.4 % in January, 2015 compared to the previous month. 
According to the graph (1) crude oil prices ended 2015 below $40 per barrel , the lowest level 
since early 2009. Generally, 5 main factors affected oil demand and oil supply. 

● Changes in the US dollar 
● OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) 
● Production and inventory supplies 
● The global economy 
● Deals and treaties 

As an oil exporter country, Azerbaijan started feeling effects of a sharp fall in oil revenue 
after oil price decline in the world market owing to decline of the country’s oil income. 
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Azerbaijan suffered a double devaluation in 2015 after oil slumped the previous year. However, 
even with oil prices rising over much of 2017 and 2018, the manat has stayed put at 1.70 to the 
greenback.In spite of the fact that Azerbaijan was able to reduce share of oil industry both in 
public revenues and in the country’s Gross Domestic Product (GDP), Azerbaijan is still heavily 
dependent on oil and natural gas export revenues.  

 

 
(1)Oil price change in the world market 

 
Until the middle of the 20th century, the United States was the largest and main producer of 

oil and controlled oil prices. In 1960 OPEC or the Organization of the Petroleum Exporting 
Countries was created which had all control over oil and gas production. At the moment, 15 
countries are included in the organization: Algeria,Angola,Congo,Ecuador,Equatorial,Guinea, 
Gabon, Iran,Iraq, Kuwait, Libya,Nigeria,Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Venezuela. 
Another leading factor in the sharp price decline of crude oil in 2015 is that OPEC, a cartel of oil 
producers, was unwilling to stabilize or otherwise "prop up" oil markets. According to the graph 
(1) prices of OPEC’s crude oil had decreased 50% since the organization came to a decision 
against cutting production at a 2014 meeting in Vienna. 

The World Health Organisation has declared the Covid-19 coronavirus outbreak a pandemic 
in the March of 2020. The virus has forced companies to slow physical operations, impacting 
production in the upstream sector.One important impact of the coronavirus outbreak on the oil 
industry is that the price of crude oil has fallen significantly in a short time, taking billions off the 
stock prices of major oil and gas companies.Covid-19 was first identified in China, where it 
caused an economic slowdown for the world’s largest energy consumer. The decrease in demand 
led to fears of oversupply for fuel and oil products, and a resulting fall in prices according to the 
graph (1). The Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) met to discuss this on 
Friday 6 March.At their summit, OPEC countries agreed to cut another 1.5 million barrels per day 
from production. They then met with Russian representatives to propose it took 500,000 bpd of 
the cuts, but Russia did not agree. Talks continued as stock markets closed.When Russia did not 
negotiate, OPEC countries decided to increase production until Russia agreed. Talks continued 
while markets closed on Friday. When they reopened on Monday 9 March, most companies lost 
millions of pounds of value.On 1 January, a barrel of crude oil sold for $67.05 on New York’s 
NASDAQ exchange. But at the moment it is trading at around $30.00 per barrel. Companies’ oil 
reserves are worth around half what they were at the start of the year. The value of big companies 
like BP reflects this: “Today, BP’s market cap is worth 51% of what it was at the start of 
January.Oil price wars began with a decrease in supply and demand within China. As the virus 
spreads, other governments expected similar effects.Last week, Austrian oil company OMV said 
Europe’s demand was steady, except for kerosene. As governments advised people to reduce 
social contact and much international travel was banned, less air travel means less kerosene 
consumption. This is particularly noticeable in transatlantic flights after the US stopped all travel 
with Europe.Because of decreasing demand in Europe and the US in monthly report of the 
International Energy Agency predicted annual decrease in demand of 90,000 barrels per day, the 
largest fall in a decade. But China is still hoping to restore the production.” 
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Conclusion 
As a result of research it’s obvious that the countries in which the oil industry takes place in 

their economic development, they experience some issues through their economies.Because of 
often volatility in oil prices they also face crisis and unstable development in different times. 
However ,some countries in which the economy isn’t based on oil industry aren't affected as 
others when the price of oil in the market declines substantially. That’s why countries have to 
make an effort to improve the service sector. 
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XÜLASƏ 
Kiçik və orta sahibkarlıq işgüzar fəaliyyət növü olaraq, hal-hazırda dünyada çox geniş 

yayılmışdır və getdikcə inkişaf etməkdədir. Bu fəaliyyət növünün geniş yayılması onun bir sıra 
üstün cəhətləri ilə əlaqədardır. Belə ki, kiçik və orta sahibkarlığın iqtisadiyyatda ən mühüm 
rollarından biri məhz rəqabət mühitini yaratmaq və onu gücləndirməkdən ibarətdir. Bu 
müəssisələr iqtisadiyyatda məşğulluğun artırılması və yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaradır. 
Bundan başqa, Kiçik və orta sahibkarlar əhalinin tələbatına daha həssas olduğu üçün bazar 
konyukturunun dəyişikliklərinə daha çevik və cəld şəkildə reaksiya verə bilirlər. Kiçik və orta 
sahibkarlığın yüksək inkişafı həmçinin istehsal vasitələrinin daha çox subyekt arasında 
bölüşdürülməsinə nail olaraq, iqtisadi cəhətdən daha eqalitar cəmiyyət yaratmağa vasitəçi olur.

 

Qərb ölkələrində kiçik və orta sahibkarlıq innovativ bazar potensialı üçün davamlı axtarış, müasir 
texnologiyalara cəmləşmə, məqsədə çatmaq üçün müxtəlif mənbələrdən vəsait cəlb etmək və 
istifadə etmək kimi prinsiplərə əsaslanan xüsusi, qabaqcıl, antibürokratik idarəetmə forması kimi 
müəyyən edilir.  

AÇAR SÖZLƏR: ZONA, İQTİSADİ, REGİONAL 

 

GIRIŞ 
Kiçik və orta müəssisələr bazar iqtisadiyyatının hərəkətliliyini və dinamikliyini təmin edən və 

onun əsas elementlərindən biri hesab olunan azad rəqabətin formalaşması və inkişafında xüsusi 
yer tutur. İqtisadiyyatın bazar sisteminin yaxşılaşdırılması istiqamətində tənzimləmə siyasəti 
yürüdən hökumətimiz kiçik və orta sahibkarlığın yaradılması və inkişafı üçün bir sıra məqsədli və 
sistemli tədbirlər həyata keçirir. Ancaq bu sahədə problemlər hələ də var. Eyni zamanda, kiçik və 
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orta sahibkarlığın səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün dövlətin ilkin siyasəti dayanıqlı 
olmalıdır və iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan sahibkarlar arasında yarana biləcək inhisar meylləri 
bazar prinsipləri əsasında aradan qaldırılmalı, bunun qarşısını almaq və aradan qaldırmaq üçün 
tədbirlər görülməlidir. Kapital qoyuluşlarında kiçik və orta sahibkarlığın mövcudluğu, maliyyə, 
vergi və kredit qaydalarının mövcudluğu, texniki və informasiya bazasının aşağı səviyyədə 
olması, daxili bazarın kifayət qədər qorunmaması, bazar infrastrukturunun və onun müasir 
tələblərinin olmaması, kifayət qədər qanunvericilik bazasının olmaması, mövcud qanunvericilikdə 
olan bir sıra boşluqlar, adekvat qanunvericiliyin olmaması bu sahədə problemlərdən xəbər verir. 

TƏDQIQAT METODU 
Dünya təcrübəsində kiçik və orta sahibkarlığın qanunvericilikdəki təsnifatı və göstəriciləri ilə 

bağlı vahid praktika mövcud deyil. Lakin, Avropa İttifaqı çərçivəsində vahid təsnifat qüvvədədir. 
Belə ki, illik dövriyyəsi 10 milyon avronu keçməyən və işçilərinni sayı 10-49 nəfər olan 
müəssisələr kiçik, illik dövriyyəsi 50 milyon avronu keçməyən və işçilərinin sayı 50-249 nəfər 
olan müəssisələr isə orta müəssisələr sayılır. ABŞ və Çin kimi böyük ölkələrdə kiçik sahibkarlıq 
müəssisələri müvafiq olaraq, 100 və 1000 nəfər və ya ondan az işçisi olan müəssisələrdir. Türkiyə 
təsnifatına əsasən, bu müəssisələrin sayı illik dövriyyəsi 5 milyon lira və işçi sayı 50-ni keçməyən 
müəssisələr və illik dövriyyəsi 25 milyon lira və işçi sayı 50-150 nəfər olan müəssisələr müvafiq 
olaraq, kiçik və orta müəssisələr hesab olunurlar. 

Bir çox xarici ölkələrdə KOS-lar daha sürətlə inkişaf edir, çünki dövlət orqanları kiçik müəs-
sisələrin inkişafına böyük əhəmiyyət verir və onları dövlət səviyyəsində dəstəkləyir. İnkişaf etmiş 
ölkələrdə böyük, kiçik və orta müəssisələrin əməkdaşlıq mövqeyi təşviq olunur, bundan əlavə, on-
lar yalnız ayrı-ayrı sahələrin ixtisaslaşma sektorunda və ən son inkişaflarda bir-birini tamamlayır.  

Avropada KOS AB-nin sosial-iqtisadi genişlənməsinin əsasını təşkil edir. Avropa İttifaqında 
23 milyondan çox kiçik və orta sahibkarlıq biznesi vardır ki, onlar ümumi dövriyyə və əlavə 
dəyərin yarısından çoxunu verir. Avropadakı kiçik müəssisələrdə işləyənlərin sayı təxminən 70% 
-dir, bu da ümumi dövriyyənin 57% -ni və əlavə dəyərin 53% -ni təşkil edir. Amerika Birləşmiş 
Ştatlarında 20 milyondan çox KOS (kənd təsərrüfatı strukturları istisna olmaqla) fəaliyyət 
göstərir. Avropa Birliyindən kənar ölkələrdə - Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Asiya 
(Yaponiya istisna olmaqla), Orta Şərq və Afrika, təxminən 5 milyon firma fəaliyyət göstərir. 
Çində təxminən 4.3 milyondan çox kiçik və orta sahibkarlıq və 27.9 milyon özəl müəssisə vardır 
ki, bu müəssisələrdə işləyən şəhər əhalisinin 75% -dən çoxu çalışır. 

Xarici ölkələrin təcrübəsində KOS fəaliyyətinin təşviqi istiqamətində bir çox tədbirlər 
görülür. Bunlardan ən əsası fiskal və maliyyə təşviqidir. Belə ki, KOS subyektləri üçün tətbiq 
olunan vergilərin azaldılması, bəzi ölkələrdə sadələşdirilmiş vahid vergi dərəcəsinin tətbiq 
olunması kimi tədbirlər bu müəssisələrin fəaliyyəti üçün geniş şərait yaradır. Bundan əlavə, kredit 
imkanlarının artırılması, xüsusilə Avropa ölkələrində geniş yayılmış dövlət zəmanətli kreditlərin 
təqdim edilməsi, vençur kapitalının fəaliyyətinin genişləndirilməsi KOS-a maliyyə dəstəyi 
vasitələrindədir. Aşağıdakı cədvəldə 1990-2015-ci illərdə inkişaf etmiş ölkələrdə kişik və orta 
sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri və iqtisadiyyatda olan rolu göstərilmişdir. 

 
 
Ölkə 

Müəssisələrin ümumi 
miqdarında payı % 

Ümumi məşəulluqda 
payı % 

ÜDM 
strukturunda payı 
% 

Ixracda payı 
% 1990-sonu 

2000-əvvəli 
 2010–2015 1990-sonu 

2000-
əvvəli 

2010– 
2015 

1990- 
sonu  
2000-
əvvəli 

2010– 
2015 

1990-sonu 
2000-əvvəli 

2010–2015 

ABŞ 84–87 97,5– 98,3 42–45 58–60 42–45 50–52 28–30 37–40 

Avropa İttifaqı 86–88 97–98 55–58 70–72 50–55 65–68 45–51 68–70 

Almaniya 87–88 98,5– 99,7 50–52 66–69 42–46 55–57 38–40 50–52 

İtaliya 89–90  98– 99,8 55–58 70–73 46–50 58–60 42–48 58–60 

Fransa 82–85  98– 99,6 40–45 58–60 46–50 55–57 36–42 48–50 

İsveçrə 84–87 96–99 45–50 57–62 45–49 54–58 40–43 49–52 

Rusiya 20–25 40–42 15–18 35–37 10–12 23–25 15–20 38–40 

Çin 70–75 98–99 50–55 70–75 36–42 58–60 38–40 65–68 

Cədvəl 1: Kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri və ayrı-ayrı ölkələrin milli iqtisadiyyatına verdiyi töhfələr 
Mənbə: Краснов И. Роль малых и средних предприятий в мировой экономике, Проблемы теории и практики управления. 1, 2018:38-46. 
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Müxtəlif ölkələrin müqayisəli statistikası göstərir ki, iqtisadi inkişafın yüksək templəri və 
dünya bazarındakı müəssisələrin rəqabət qabiliyyətində bu ölkələrdəki KOS-ların inkişafının 
mühüm rolu vardır. Avropada KOS-ların stimullaşdırılmasında digər vacib addım kiçik 
müəssisələr üçün Avropa Xartiyasıdır. Bu xartiyanın bir çox müddəaları Kiçik və Orta 
Müəssisələr üzrə Çoxillik Proqrama daxil edildi və bunun sayəsində AB-nin milli quruluşlarının 
köməyi ilə bir çox layihələr həyata keçirildi. Bir qayda olaraq, kiçik və orta sahibkarlığın 
stimullaşdırılması sahəsində Avropa siyasəti iki səviyyədə həyata keçirilir: milli səviyyədə və 
AB-nin himayəsi altında həyata keçirilən proqramlar vasitəsilə. AB səviyyəli kiçik biznesə dəstək 
fəaliyyətləri əksər hallarda AB Struktur Fondları tərəfindən maliyyələşdirilir.AB-də kiçik və orta 
sahibkarlığın tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi üçün millətlərarası, transmilli və milli 
idarəetmə və təşkilatlar sistemi yaradıldı. Bu, Aİ-nin, ayrı-ayrı üzv ölkələrin maraqlarını, müxtəlif 
iş təşkilatlarının, milli sənaye və regional quruluşların və kiçik müəssisələrin birliklərinin, ticarət 
səmaye palatalarının fikirlərini nəzərə alır. Sistemin vacib elementi kiçik innovativ müəssisələrin 
inkişafını asanlaşdıran Avropa vençur kapitalı assosiasiyasıdır. 

Kiçik və orta müəssisələrin milli, regional və yerli strukturlarla dəstəklənməsi üçün qarşılıqlı 
fəaliyyətini maksimum dərəcədə artırmaq məqsədilə hazırlanmış şəbəkələrin yaradılmasına çox 
diqqət yetirilir. Kiçik və orta ölçülü innovativ sahibkarlığın Avropa Birliyi səviyyəsində inkişafına 
həm dövlət maliyyə qurumları, həm də özəl şirkətlər və qeyri-kommersiya təşkilatları təsir 
göstərir. 

NƏTICƏ 
Müasir dövrdə sahibkarların, xüsusilə kiçik və orta biznesin dəstəklənməsinin çoxsəviyyəli 

sisteminin formalaşdırılması zəruridir. Belə bir sistemin olmaması kiçik biznesin tənzimlənməsi 
və dəstəklənməsi sahəsində köklü qərarların qəbul edilməsinə maneə yaradır. Daha doğrusu bütün 
səviyyələrdə idarəetmə sistemi pozulur və nəticədə qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olunmur. 
Odur ki, səmərəli idarəetmə məqsədilə sahibkarlığın idarəedilməsinin çoxsəviyyəli (dövlət, 
regional, lokal, müəssisə) sistemini yaratmaq məqsədə uyğundur. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dünya təcrübəsi göstərir ki, kiçik 
biznes bazar iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır, iqtisadi artım tempini müəyyən edir, habelə 
maddi, maliyyə və kadr resurslarının daha səmərəli bölgüsünü təmin etməyə imkan verir.. Digər 
tərəfdən iqtisadiyyatda prioritet məsələlərdən biri iş yerlərinin yaradılmasıdır ki, bu baxımdan, iri 
müəssisələrlə müqayisədə kiçik biznesdə yeni iş yerlərinin yaradılması daha az xərc tələb edir. 

Nəticə etibarı ilə səmərəli milli iqtisadiyyatın yaradılması ölkədə sahibkarlıq sektorunun 
inkişafını tələb edir. Bu sektor daxili bazarı keyfiyyətli məhsul və xidmətlərlə təmin edir, ölkənin 
ixrac potensialını artırır, əhalinin məşğulluq səviyyəsini yüksəldir, dövlət büdcəsinin 
formalaşmasında mühüm yer tutur, milli iqtisadiyyatda rəqabəti gücləndirməklə onun 
səmərəliliyinə təsir göstərir. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı həmçinin cəmiyyətin sosial 
problemlərinin həll edilməsinə kömək edir, regional iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsir göstərir, 
yeni iş yerləri yaradır, ölkədə məşğulluğu və rəqabət mühitinin yaradılmasını təmin edir. Kiçik və 
orta müəssisələrin geniş şəbəkəsinin inkişafı müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının qarşısında duran 
aşağıdakı mühüm vəzifələrin həllinə gətirib çıxara bilər: 

1)  İri kapital qoyuluşu olmadan bir sıra mal və xidmətlərin istehsalını əhəmiyyətli dərəcədə 
genişləndirmək; bazar tələbinin dəyişməsinə vaxtı-vaxtında çevik uyğunlaşmaq və yerli xammal 
mənbələrindən və iri istehsalın tullantılarından geniş istifadə olunması şəraitini təmin etmək; 

2) İstehlakçıların mal və xidmətlərlə təminatını yaxşılaşdırmaq və bununla da ölkənin bütün 
regionlarında həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına müəyyən mənada nail olmaq;  

3) Əvvəllər yalnız şəxsi istehlak üçün istifadə edilən maddi və maliyyə vəsaitlərinin bir 
hissəsini istehsala cəlb etmək; 

4) Texnoloji və digər xüsusiyyətlərinə görə iri istehsalda istifadə edilə bilməyən bəzi işçi 
qüvvəsi resurslarını istehsala cəlb etmək və s. 
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XÜLASƏ 
Məqalənin əsas məqsədi yeni iqtisadi şəraitdə dövlət maliyyə nəzarətinin zəruriliyinin, məq-

səd və vəzifələrinin öyrənilməsi, bu sahə ilə bağlı müxtəlif nəzəri yanaşmaların sistemləşdirilməsi, 
dövlət maliyyə nəzarəti sistemində mövcud problemlərin araşdırılması və onun effektivliyinin 
artırılması yollarını müəyyənləşdirməkdir. Müasir dövrdə ölkədə mütərəqqi və işlək dövlət 
maliyyə nəzarəti sisteminin yaradılması istiqamətində xüsusi işlər həyata keçirilsə də, bu 
istiqamətdə bəzi problemlər qalmaqdadır. Vurğulamalıyıq ki, ölkə daxilindəki mövcud maliyyə 
nəzarəti sisteminin əlverişliliyi, nəticəliliyi ürəkaçan deyildir və nəticədə bu da onun təkrar 
qurulmasını, inkişaf etdirilməsini vacib edir. Dövlət maliyyə nəzarətinin əlverişliliyini zəiflədən 
səbəblərə əsasən bu sistemin formalaşması və bu məqsələ elmi əsaslarının verilməməsi, nəzarətin 
təşkil edilməsi üçün zəruri olan məlumat bazasının formalaşdırılmaması, həmçinin maliyyə 
nəzarətinin təşkil edilməsi məsələlərinə kifayət qədər fikir verilməməsi aiddir. Bu nöqteyi-
nəzərdən maliyyə nəzarətinin mühüm problemlərinin yoluna qoyulması üçün qısa müddət ərzində 
hüquqi, təşkilatı və metodoloji xarakterli tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəmüvafiq sayılır. 
Hazırda iqtisadi şərait dövründə maliyyə sisteminin uğur qazanması üçün köhnə nəzarət 
formasının tərəqqi etdirilməsinə, yeni üsulların tətbiq edilməsinə, qanunverici və icraedici 
orqanların tərəqqi strategiyalarına bəzi dəyişikliklər olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasında 
mövcud maliyyənin beynəlxalq səviyyə ilə uzlaşdırılması üçün maliyyə və audit nəzarətinin 
mütəmadi olaraq tərəqqi etdirilməsi, büdcədən qeyri-qanuni şəkildə istifadənin, vergidən yayınma 
hallarının olmaması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Dövlət maliyyə nəzarətinin təşkilati idarəetmə 
sistemi formasının seçilməsi onun vəzifələrindən, proqram və planından, obyektlərinin 
spesifikasından və mürəkkəbliyindən asılıdır. 

AÇAR SÖZLƏR: SİYASƏT, MALİYYƏ, NƏZARƏT  

GIRIŞ 
Maliyyə nəzarəti maliyyənin idarə edilməsi üçün vacib komponentdir. Maliyyə nəzarəti 

makrosəviyyədə və mikrosəviyyədə maliyyə əməliyyatlarının əlverişliliyinin və məqsədə 
müvafiqliyinin təmin olunması və pul axının idarə edilməsinin mühüm komponentidir. 
İqtisadiyyatın tərəqqi etdiyi dövrdə sosial- iqtisadi proseslər özünü nizamlaya bilmir və mütəmadi 
olaraq xaricdən təsirlərə uğrayır. Nəticədə dövlət iqtisadi proseslərin qaydaya salınması zamanı 
bəzi çətinliklərlə üzləşir. Bu cür problemlərin həll edilməsi üçün dövlət nəzarət sistemini tətbiq 

Baku Engineering University 322 Baku/Azerbaijan

mailto:aytakin.davudlu@gmail.com


etmək lazımdır. Bu nəzarət sisteminin növlərindən ən önəmlisi maliyyə nəzarəti hesab olunur. 
Tətbiq edildiyi obyektə əsasən maliyyə nəzarəti auditor, ictimai, dövlət və təsərrüfatdaxili maliyyə 
nəzarətinə ayrılır. Bazar iqtisadiyyatında dövlətin maliyyə nəzarəti orqanlarının iştirakı olmadan 
təşkil edilən nəzarət növlərinin rolu daha artır. Ancaq bu o mənaya gəlmir ki, bu cür nəzarət heç 
bir qanun və yaxud standart akta əsaslanmır. 

Dövlət maliyyə nəzarətinin əsas məqsədi maliyyə vəsaitlərinin, maddi dəyərlilərin və 
həmçinin qeyri-maddi obyektlərin planlaşdırılması, inkişaf etdirilməsi, paylanması və istifadə 
edilməsi mərhələləri, onların təhlükəsizliyi və gerçəkləşdirilməsinin genişləndirilməsi üçün 
icraedici idarəetmə tədbirlərinin qanuniliyi, məqsədəmüvafiqliyi və əlverişliliyi prinsiplərinə 
riayət olunmasını təmin etməkdir.Dövlət maliyyə nəzarəti dövlətin mənafeyini qorumaqla yanaşı 
həm də idarə, müəssisə və vətəndaşların da marağına səbəb olur. Bazar iqtisadiyyatında belə 
pozuntu halları vaxtaşırı müşahidə edilsə də, maliyyə yasaqlarına ehtiyac çox olsa da, dövlət 
maliyyə nəzarəti belə halların olmamasına, o cümlədən də istehsalın əlverişliliyini zəiflədən 
yasaqların azaldılmasına istiqamətlənməlidir. 

Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi dövlətin idarəetmə siyasətinin əsas üsullarından biri 
hesab edilir. Maliyyə nəzarəti nə qədər çox dövlət tərəfindən nəzarət altında olarsa, iqtisadiyyatın 
tərəqqisi də bir o qədər intensiv olaraq irəliləyiş göstərər. Dövlət maliyyə nəzarəti dövlətin idarə 
edilməsinin, onun maliyyə sisteminin düzgün fəaliyyətinin təmin olunmasının mühüm 
şərtlərindən biri kimi nəzarət mərhələsinin əsas istiqamətlərindən sayılır. Dövlət maliyyə 
nəzarətinin həyata keçirilməsi qurumlarda, şirkətlərdə və o cümlədən idarələrdə mühasibat, 
maliyyə şöbəsi və s. tərəfindən reallaşdırılır. Nəzarət obyekti kimi şirkət və qurumun özünün 
maliyyə fəaliyyəti, təsərrüfat fəaliyyəti nəzərə alınır. Bundan başqa ictimai maliyyə nəzarəti 
müxtəlif fiziki şəxslər tərəfindən qarşılıqsız formada könüllülük prinsipi üzrə təşkil edilir. Lakin 
burada nəzarətin obyekti yoxlayıcıya təqdim olunan dəqiq məsələdən asılı olur. 

TƏDQIQAT METODU 
Müasir şəraitdə dövlət maliyyə nəzarətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi kifayət qədər 

mürəkkəb bir məsələdir və ona olan münasibət birmənalı deyil.  
 

 
Sxem 1. Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların nəzarətinin səmərəliliyi 

 
Dövlət maliyyə nəzarətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi həm dövlət maliyyə nəzarəti-

nin ayrı-ayrı tədbirlərinin, həm də ayrı-ayrı dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının fəaliyyətlərinin 
keyfiyyət parametrlərini nəzərdən keçirməyə imkan yaradır. Əksər hallarda dövlət maliyyə nəza-
rəti orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyi aşkar olunmuş pozuntuların miqyası, bərpa olunmuş 
vəsaitlərin, həmçinin tətbiq olunmuş cərimə və sanksiyaların həcmi ilə ölçülür. Bu da bir daha 
dövlət maliyyə nəzarətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə vahid və hamı tərəfindən qəbul 
olunan yanaşmanın formalaşdırılmasının zəruriliyini göstərir. İstənilən fəaliyyətin, o cümlədən 
nəzarət fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodikasının hazırlanması olduqca çətin 
bir məsələdir. 

Əksər hallarda dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyi aşkar olunmuş 
pozuntuların miqyası, bərpa olunmuş vəsaitlərin, həmçinin tətbiq olunmuş cərimə və sanksiyala-
rın həcmi ilə ölçülür. Bu da yenidən dövlət maliyyə nəzarətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilmə-
sinə vahid və hamı tərəfindən qəbul olunan yanaşmanın formalaşdırılmasının zəruriliyini göstərir. 
İstənilən fəaliyyətin, həmçinin nəzarət fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodika-
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sının hazırlanması olduqca çətin bir məsələdir. Ümumi qəbul olunmuş fikrə uyğun olaraq “səmə-
rəli nəzarət” müasir nəzarət texnologiyaları əsasında həyata keçirilən real, effektiv, nəticəli, re-
surslara qənaət edən nəzarəti bildirir. 

 
Nəzarət subyektlərinin normativ- hüquqi təminatının keyfiyyəti Nəzarət subyektlərinin sayı 

Yoxlamalrda iştirak edən nəzarətçilərin sayı Keçirilən nəzarət tədbirlərinin sayı 

Aşkar olunmuş pozuntular (cəmi) Cinayət əlamətləri olan huquq- pozmalar 

Təyinatı üzrə istifadə olunmayan büdcə vəsaitlərinin müəyyən 
olunmuş məbləği 

Nəzarət orqanının saxlanılmasına çəkilən xərclər 

Nəzarət resurslarının operativliyi, keyfiyyəti, səmərəliliyi Nəzarət fəaliyyətinin maliyyə- büdcə təminatı 

Metodiki təminatın keyfiyyəti Qəbul olunan qərarların əsaslılığı, vaxtında alınması və 
düzgünlüyü 

Nəzarətin tətbiq olunan forma və metodlarının praktikliyi və 
məhsuldarlığı 

Nəzarətə çəkilən xərclərin qiymətləndirilməsi 

Nəzarət nəticələrinin qarşıya qoyulmuş məqsədlərə uyğunluğu Nəzarət fəaliyyətinin maliyyə- büdcə təminatı 

Cədvəl 1. Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri və kriteriyaları 

 
Kriteriyalar (meyarlar) Müəyyən olunma 

Formula 

Qeyd 

 
 
Məhsuldarlıq 

 
 
Mm = MPm / BVm 

burada, Mm – məhsuldarlıq kriteriyası; 
MPm –müəyyən edilmiş pozuntuların məbləği; 
BVm – büdcə vəsaitlərinin məbləği 

Büdcə vəsaitlərinin 
məqsədsiz istifadə olunması 

 
 
BVmi = Pm / P 

burada, Pm-büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi 
ilə bağlı pozuntuların məbləği; 
P - pozuntuların ümumi məbləği 

Büdcə vəsaitlərinin qeyri- 
səmərəli istifadəsi 

 
 
BVqs == Pm / P 

burada, Pm-büdcə vəsaitlərinin qeyri- səmərəli istifadəsi üzrə 
pozuntuların məbləği; 
P - pozuntuların ümumi məbləği 

Təsirlilik  
 
Tm = q / Q 

burada, q – nəzarətin yekunları üzrə icra edilmiş qərar və 
göstərişlər; 
Q – nəzarətin yekunları üzrə qəbul edilmiş 
qərar və göstərişlərin sayı 

İqtisadi səmərəliliyin 
qiymətləndirilməsi 

 
 
İs = İe / Xmn 

burada, İs-fəaliyyətin iqtisadi səmərəliliyi; 
İe –nəzarət tədbirlərindən əldə olunan iqtisadi effekt; 
Xmn –maliyyə nəzarəti orqanının 
saxlanmasına çəkilən xərclər 

Dinamiklik  
Dm = Nz / Gnorma 

burada, Nz- nəzarət tədbirinin keçirilməsinə sərf olunan zaman; 
Gnorma – normativ və ya plan göstəricisi 

Cədvəl 2. Maliyyə nəzarəti orqanının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə meyarlar. 
 

Beləliklə, nəzarət səmərəli və məhsuldar olmalı və onun nəticələri həm keyfiyyət, həm də 
kəmiyyət baxımından qiymətləndirilməlidir. Kəmiyyət göstəriciləri nəzarətin keçirilməsi üçün 
zəruri olan məlumatların yığılması və təhlilini, keyfiyyət göstəriciləri isə nəzarətin məhsuldarlı-
ğını və qarşıya qoyulmuş məqsədlərin reallaşdırılmasının effektivliyini əks etdirməlidir. 

Azərbaycan Respublikasında dövlət maliyyə nəzarətinin təşkilatı idarəetmə sisteminin əsas 
həlqələrindən olan Dövlət Maliyyə Nəzarti Xidməti tərəfindən 2019-cu ildə həyata keçirilən 23 
nəzarət tədbiri ilə məhz yuxarıdakı nöqsanların nəticəsi kimi 3077,9 min manat məbləğində 
əsassız və artıq ödənişləri reallaşdırdığı aşkarlanaraq həmin məbləğin 1540,3 min manatının 
büdcəyə bərpası təmin olunmuş, 1443,1 min manatlıq mənimsəmə hallarına görə isə yoxlama 
materialları aidiyyatı orqanlara göndərilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2019-ci il ərzində kənar dövlət maliyyə 
nəzarəti üzrə keçirdiyi nəzarət tədbirləri ilə bağlı məlumatda qeyd edilir ki, müvafiq dövrdə 58 
nəzrət tədbiri başlanılması, 1-i 2018-cü ilin iş planına aid olmaqla 34 tədbirin nəticələri ilə bağlı 
Kollegiya qərarları qəbul olunmuşdur. 2019-cu ilin iş planı üzrə nəticələrinə baxılmış nəzarət 
tədbirlərindən 32-si audit, 1-i isə analitik təhlil olmuşdur. Müvafiq olaraq nəticələri müzakirə 
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edilmiş 33 audit tədbiri ilə bağlı kollegiya qərarlarının icrasına dair qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulmuş müddət çərçivəsində 28 nəzarət tədbiri üzrə məlumatlar daxil olmuşdur. 

NƏTICƏ 
Hazırda ölkə maliyyə müşahidəsinin faydalılığının dəyərləndirilməsi mühim qəliz bir məsə-

lədir və ona əlaqə birmənalı deyil. Ölkə maliyyə mühafizəsinin faydalılığının dəyərləndirilməsi 
həm ölkə maliyyə mühafizəsinin ayrıca təşkilinin, həm də ayrıca ölkə maliyyə mühafizəsi qurum-
larının işlərinin göstərici meyarlarını diqqətdən keçirməyə fürsət yaradır. Çox zaman ölkə maliyyə 
mühafizəsi qurumlarının işinin faydalılığı peyda olunmuş nöqsanların ölçüsü, düzəldilmiş vəsait-
lərin, həmçinin keçirilmiş cərimə və cəzaların miqyası ilə müəyyənləşir. Bu da yene ölkə maliyyə 
müşahidəsinin faydalılığının dəyərləndirilməsinə tək və hər kəs kimi əldə edilən baxışın yaran-
masının vacibliyini göstərir. 

Nəticə edibarı ilə ölkəmizdə maliyyə müşahidəsinin araşdırması göstərir ki, maliyyə müha-
fizəsi prosesinin yeni zamanın istəklərinə aid formalaşması və yaradılması kifayətcə lazımdır. Bu 
istəklə ilk sırada maliyyə müşahidəsinin yeni normalarının yaranması və işlərinin gərçəkləşməsi, 
mühafizə prosesinin koordinasiyası, onun effektivliyinin çoxaldılması həyata keçirilməlidir. 

Ölkə maliyyə nəzarətinin inkişafı üzrə tövsiyyə edilən bu yönlərin gerçəkləşməsi ölkədə bu 
sistemin tam proses kimi işini formalaşdırmağa, həmçinin ölkənin maliyyə ehtiyyatının 
idarəçiliyini göstəricə təzə dərəcəyə artırmağa şans verəcək, bununla maliyyə təhlükəsizliyinin 
yaradılmasında ölkə maliyyə mühafizəsinin rolunu möhkəmləndirəcəkdir. 
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XÜLASƏ 
Bu tədqiqatda fiskal siyasətin iqtisadi artım üzərində təsirlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatı 

baxımından qiymətləndirilməsi araşdrılışmışdır. Modelləşdrilmə 2004-2019-cu illərin rəsmi 
məlumatlarına əsasən həyata keçirilmişdir. Ekonometrik təhlillər Azərbaycan nümunəsində büdcə 
xərcləri və gəlirlərinin ayrı-ayrılıqda ÜDM üzərində müsbət təsirə malik olduğunu göstərir. 
Bununla belə məqalədə “Laffer əyrisinə” dayanaraq vergilər üzrə optimal vergi dərəcəsi təyin 
eilməzsə vergi gəlirlərinin zaman getdikcə azalacağı qeyd olunur . 

 Giriş 
Ümumiyyətlə Maliyyə siyasəti ilə bağlı dünya iqtisadi tarixində çoxlu tədqiqat işləri yerinə 

yetirilmişdir. Bunların demək olar ki, hamısının qarşısında əsas vəzifə milli iqtisadiyyatda makro-
iqtisadi tarazlığı təmin etmək dayanır. Dəyişən zaman əlbəttə ki, insan ehtiyaclarını 
dəyişdirdiyindən buna bağlı olaraq iqtisadi modellərin də cari dövrün tələb etdiyi şərtlərə uyğun 
xüsusiyyətləri özündə ehtiva etməyi zəruri etmişdir. 
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Ümumiyyətlə, son on ildə makroiqtisadi tarazlığı təmin etmək üçün həyata keçirilməsi zəruri 
olan və demək olar ki,bütün dünya ölkərinin bu istiqamətdə qəbul etdiyi əsas fikir ondan ibarətdir 
ki, pul-kredit və fiskal siyasət milli iqtisadiyyatda bərabər şəkildə icra olunmalıdır.O zaman 
həyata keçirilən iqtisadi siyasətin effektivliyi böyük olacaqdır. 

Standart makroiqtisadi modellər milli iqtisadiyyatda konyuktrual dalğalanmalarının səbəb 
olacağı inflyasiya və arzuolunmaz dəyişkənlikləri izah edir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatı müstəqillik əldə etdikdən sonra bir çox konyuktral dalğalanmalar 
yaşamışdır. Müstəqilliyin ilk illərində 2000 faizə qədər olan inflyasiya dərəcəsini azaltmaq üçün 
əsasən pul-kredit siyasətinin mexanizmlərindən istifadə olunmuşdur. Burada xüsusilə sərt kredit 
siyasətinin tətbiqini qeyd edə bilərik. Bununla yanaşı, Beynlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələri 
fonunda hökümət inflyasiya dərəcələrini 1997-ci ildən etibarən təkrəqəmli səviyyəyə endirə bildi. 

Bütün bunlarla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, neft sektoruna yatırılan investisiyalar ölkənin 
əsas milli valyutası olan manatın dəyərinin möhkəmlənəsinə gətirib çıxartdı. Bu baxımdan 
hökümət 1998-1999 cu illərdə deflasiyandan çıxmaq üçün sərt pul siyasətini qismən azaltdı və bu 
da qiymətlərin ümumi səviyyəsinin müəyyən qədər artmsına səbəb oldu. 2005-ci ildən Bakı-
Tibilisi –Ceyhan boru kəmərindən neftin dünya bazarlarına nəqlindən sonra neft gəlirlərinin ölkə 
iqtisadiyyatında inflyasiya yaradacağı gözlənilən idi. Bu rəqəm 2005-ci ildə 13%, 2006-da 14%, 
2007-də 15% olmuş, 2008-ci ildə 16%-ə yüksəlmişdir. Buna bağlı olaraq təbii ki, büdcənin 
xərclərində də artım müşahidə olunmuşdur. Bu artım əhalinin gəlirlərində 30% artımına gətirib 
çıxartmışdır. Bu hal məcmu tələbin artmasına səbəb olmuşdur. Məcmu tələbin artması qeyri-neft 
sahəsinin inkşafına rəvac vermişdir. Buna nümunə olaraq Bakıda və digər böyük şəhərlərdə 
tikiniti sahəsində yaşanan bumu göstərə bilərik ki, bu da özülüyündə armatur istehsalını təşviq 
etmişdir. Həmin dövrdə Baku Steel Company polad əritmə zavodu fəaliyyə başlamış, Daşkəsəndə 
istehsal gücü 17.2 min ton olan filiz saflaşdırma kombinatı tikilmişdir. Neft gəlirlərinin ölkəyə 
axını qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də yaşanan tikinti bumu ilə əlaqədar armatura tələb 
artdığından metallurgiya sahəsinin də inkşafına gətirib çıxartmışdır . 

 

Azərbaycan Respublikasının Büdcə xərcləri.(1995-2008) 
İllər 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 Büdcənin xərcləri(mln)manatla 2141894 2409323 2943532 3796847.3 3969040,8 4040775.5 4595000.0 5130000,0 

Büdcə gəlirləri(mln)manatla 1584700 2012850 2565209 3071729.8 3227664,9 3561741.0 4175000.0 4780000,0 

Büdcə kəsiri (mln) manatla  557194  396473  378323 725117.5 741375,9  479034,5 420000.0  350000,0 

 
İllər 2003 2004 2005 2006 (min) 2007(min) 2008(min) 

Büdcənin xərcləri(mln)manatla 6423000.0 7833400,0 1 1016000,0 4024767.3 6 314 900.0 11060 600,0 

Büdcə gəlirləri(mln)manatla 6092000.0 7 518 400,0 10222000,0 3868773,0 5 770 900.0 10 484 000,0 

Büdcə kəsiri (mln) manatla  331000.0  315000.0  794.000.0  155.994.3  544.000.0  10.012.200 

 

 

Azərbaycanın Xarici Ticarət Dövrüyyəsi(2004-2018) 

Xarici ticarət idxal ixrac saldo 

2004 7 131,4 3 515,9 3 615,5 99,6 

2005 8 558,4 4 211,2 4 347,2 136,0 

2006 11 638,9 5 266,7 6 372,2 1 105,5 

2007 11 771,7 5 713,5 6 058,2 344,7 

2008 54 926,0 7 170,0 47 756,0 40 586,0 

2009 20 824,5 6 123,1 14 701,4 8 578,3 

 2010² 33 160,7 6 600,6 26 560,1 19 959,5 

2010 27 960,8 6 600,6 21 360,2 14 759,6 

 2011² 44 161,7 9 756,0 34 405,7 24 649,7 

2011 36 326,9 9 756,0 26 570,9 16 814,9 

 2012² 43 813,5 9 652,9 34 160,6 24 507,7 

2012 33 560,9 9 652,9 23 908,0 14 255,1 

 2013² 43 554,1 10 712,5 32 841,6 22 129,1 
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2013 34 687,9 10 712,5 23 975,4 13 262,9 

 2014² 39 407,5 9 187,7 30 219,8 21 032,1 

2014 31 016,3 9 187,7 21 828,6 12 640,9 

 2015² 25 809,0 9 216,7 16 592,3 7 375,6 

2015 21 945,8 9 216,7 12 729,1 3 512,4 

 2016² 21 596,6 8 489,1 13 107,5 4 618,4 

2016 21 946,7 8 489,1 13 457,6 4 968,5 

 2017² 24 263,8 8 783,3 15 480,5 6 697,2 

2017 24 103,3 8 783,3 15 320,0 6 536,7 

 2018² 31 755,9 11 465,0 20 290,9 8 825,9 

2018 30 923,6 11 465,0 19 458,6 7 993,6 

 
Burdan belə nəticə hasil olur ki neft gəlirləri büdcə xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə 

artırdığından məcmu tələbin artmasında əsas faktordur.Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın ixracının 80 
faizini xam neft, 5.5 faizini təbii qaz və 4.5 faizini neft məhsulları formalaşdırır, onda neft gəlirləri 
ilə büdcə xərclərinin arasında düz mütənasib əlaqənin olduğunun şahidi oluruq. Bu fakt əhalinin 
gəlirlərini artırır. Bu isə öz növbəsində əmtəə və xidmətlərin qiymətinin artmasına gətirib çıxarır. 

2009 cu ildə inflyasiya dərəcələri 1.5% təşkil etmişdir ki bu da 2008-ci ilə nisbətən 10 dəfə 
azdır.Buna səbəb kimi dünya bazarında neftin 1 barrelinin qiymətinin 149ABŞ dolarından 30 
dollara düşməsini göstərmək olar. Təbii ki, bu özünü həm də məcmu tələbin azalmasında göstərdi. 
Amma 1999-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə yaradılan Dövlət Neft Fondu dünya 
bazarında neftin qiymətinin kəskin düşməsi nəticəsində yaranan böhranın ölkə iqtisadiyyatına 
mənfi təsirlərini minimallaşdıra bildi. Belə ki, ilk dəfə 2009-cu ilin büdcəsinin xərc hissəsinin 
formalaşdrılması üçün Neft Fondundan 5 milyard manat transfer edildi. Bu fakt məcmu tələbin 
kəskin azalmasının qarşısın aldı. Bir sözlə, qlobal böhranın ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirlərini 
minimallaşdırıldı. 

2010-2011ci illərdə inflyasiya əsasən ərzaq məhsullarının qiymətlərində öz əksini 
tapmışdır.Buna əsas səbəb kimi xarici təsirləri göstərə bilərik.Rusiyada 2010-cu ildə meşə 
yanğınlarının kənd təsərrüfatına vurduğu ziyan səbəbilə əsas taxıl ixracatçısı kimi taxıl ixracına 
kvota qoyması ilə nəticələndi.Əvvəlki ilərdə 90 milyon ton taxıl istehsal edən Rusiyanın 2010-cu 
ildə yanğınlar səbəbiylə taxıl istehsalı 70 milyon tona endi. Bu da Azərbaycanda strateji məhsul 
sayılan taxılın qiymətinin artmasına səbəb oldu..Burada biz hökümətin təxirəsalınmaz 
fəaliyyətinin şahidi oluruq. Buna misal olaraq hökümətin idxal olunan taxıla tətbiq olunan ƏDV-
ni ləğv etməsini göstərə bilərik. Eyni zamanda fermerlərə taxıl istehalını təşviq etmək üçün 
ayrılan dotasiyaları da qeyd etmək olar.Nəticədə Azərbaycan 2011 ci –ildə tarixində ilk dəfə 
olaraq taxıla olan təlabatı qədər taxıl istehsal etdi.(3 milyon 300 min ton). 

2011 ci ildə neftin dünya bazarında 120 dolların üzərində olması da inflyasiya səbəb 
olmuşdur.Amma sonrakı illərdə tətbiq olunan sabit məzənnə siyasəti inflyasiyanı bir rəqəmli 
həddə saxlamağa imkan vermişdir. 2011 -2015 ci illər Mərkəzi Bankın əsas uçot dərəcəsinin 3%-
5.5% kanalında olmasına baxmayaraq qeyri-neft sektorunda arzuolunan nəticə əldə edilməmişdir. 
Alınan kreditlərdə istehlak kreditlərinin üstünlük təşkil etməsi eyni zamanda əmtəə və xidmətlər 
bazarında idxal mallarının üstünlük təşkil etməsi, manatın məzənnəsinin sabit saxlanması üçün 
daha çox xarici valyuta bazara (əsasən ABŞ dolları)intervensiya edilməsi ilə nəticələnirdi. Bu hal 
böyük valyuta itkisi demək idi. Bu baxımdan iqtisadiyyatda qeyri-neft sektorunun inkşafı və milli 
iqtisadiyyatın diversifikasiya edilməsi zərurəti yaranmışdı. 

2015-ci ildə Rusiyanın Krımı ilhaq etməsindən sonra eyni zamanda ABŞ-in öz strateji 
rezervlərindəki neftin dünya bazarında satışına başlamasıyla xam neftin1 barellinin qiymətinin120 
$ dan 60 $ -a düşməsi neft ixrac edən ölkələrin iqtisadiyyatna mənfi təsir etdiyi kimi Azərbaycan 
iqtisadiyyatından da yan keçmədi. Çünki 2015 ci ilin büdcəsində neftin qiymətinin 90 dollar 
götürülməsi riskli idi. Neft Fondunun ehtiyatlarının olmasına baxmayaraq ölkə drammatik bir 
vəziyyətlə qarşı-qarşıya qalmışdı. Ölkə manatın ilkin olarq 30 faizlik devaluvasiyasına 
getdi.İkinci dəfə 50 faizlik devaluvasiya baş verdi və 1 ABŞ dolları=1.55 Manat olmuşdur. Artıq 
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hökümət qeyri-neft sektorunun inkşafının alternativinin olmadığının tam qənaətinə gəlmiş-
dir.2016 cı ildə Prezidentin imzaladığı Strateji Yol xəritəsi qeyri neft sektorunun inkşafı ilə əlaqə-
dar dövlət proqramını qeyd etmək olar.Bu proqram çərçivəsində bir çox sənaye parkları quruldu. 
2017 ci ildən başlayaraq artıq bu proqram öz bəhrəsini verməyə başladı.Dövlətin aktiv fiskal 
siyasəti nəticəsində məşğulluqun səviyyəsi artrıldı.Eyni zamanda daxili tələbatın yerli istehsal 
hesabına ödənməsi qarşıya prioritet məqsəd kimi qoyuldu.2017 ci-ildə Qeyri –neft sektoru 3.6 
faiz artmışdır.İqtisadiyyata 14.6 milyard manat investisiya qoyulmişdur.Hazırda əsas məqsədlər-
dən biri sənaye parklarının fəaliyyətinin gücləndrilməsidir.Sənaye parklarına 1.5 milyard ABŞ 
dollarına yaxın investisiya və 4000 mindən çox iş yerlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. 

Strateji Yol xəritəsinə əsasən hökümət sənayeləşmə sahəsində ən yeni texnologiyaların 
tətbiqi nəticəsində rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalını həyata keçirdir və onların ixrac 
potensialını artırır.2017 ci-ildə Azərbaycan Sənaye Korporasiyasının da yaradılmasının dövlətin 
aktiv fiskal siyasətinin nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar.Təbii ki dövlətin davamlı olaraq qeyri 
neft sektoruna investisiyaları ÜDM nin həcmini 2015-2019 cu illər aralığında daim 
artırmışdır.Fəqət bu artım 2015 ci ildən əvvəl olan 3 faizlik artım həddinə çatmamışdır.Bu 
göstəriciyə qayıtmaq üçün insan kapitalı investisiyalarının artrılmasını zəruri edir.Bu baxımdan 
hökümət tərəfindən 2019 cu ildə sosial paketlər qəbul edildi və minimum əmək haqqı iki dəfə 
artrıldı.Minimum əmək haqqı 250 manata minimum pensiya 200 manata çatdrıldı.Fiskal Siyasət 
büdcə- vergi siyasəti olsada burda mərkəzdə əsas büdcə dayanır .Amma Vergi siyasəti aparılan 
siyasəti dəstəkləməsə məqsədə çatmaq çətindir.Burda Vergi siyasətinin dəstəyi dedikdə 
hökümətin istehsalı təşviq edəcək səviyyədə optimal vergi dərəcələrinin tətbiqi nəzərdə tutulur.Bu 
baxımdan 2018 ci il dekabrın 3 də Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişiklik misal göstərilə bilər.Vergi 
məcəlləsinə edilən dəyişiklikləri əsas 5 istiqamət üzrə təsnifləşdirmək olar.Kölgə iqtisadiyyatının 
minimllaşdrılması,vergi daxilolmalarının artrılması,vergi inzibatçılığının təkmilləşdrilməsi, 
sahibkarlığın dəstəklənməsi,vergi güzəştlərinin səmərəliliyinin artrılması. Dəyişikliyə əsasən qey-
ri-neft sektorunun özəl bölməsində çalışan aylıq əmək haqqı 8000 manata qədər olan vətəndaşlar 
üçün gəlir vergisi üzrə 7 illik 100 faizlik güzəşt,8000 dən yuxarı olan məbləğdə muzdlu işlə 
əlaqədar gəlir əldə edən fiziki şəxslər üzrə isə gəlir vergisi 14 faiz həcmində müəyyənləşdrilib 
ki,buda dövlət tərəfindən fiskal güzəşt kimi qiymətləndrilə bilər. 

Nəticə olaraq həyata keçirilən Fiskal siyasət ÜDM nin artım dinamikasını qorusada nəzərdə 
tutulan hədəfə çatmaq üçün kifayət deyildir.Bunu apardığımız ekonometrik tədqiqat nəticəsində 
də görmək olur. 

 
İllər 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Büdcənin xərcləri(min)manatla 21 100 000,0 18 495 000,0 17 594 478,0 21 047 000,0  25 190 000,0 26 913 000.0 

Büdcə gəlirləri(min)manatla 19 438 000,0 16 822 000,0 16 516 684,0 20 127 000,0  23 168 000,0 24 134 000.0 

Büdcə kəsiri (min) manatla  1.662.000.0  1.673.000.0  1.077.794.0  920.000.0  2.022.000.0  2.779.000.0 

 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ümumi Daxili 

Məhsulun artım 
tempi faizlə. 

10.2 26.4 34.5 25 10.8 9.3 5 0.1 2.2 5.8 2.8 1.1 -3.1 0.1 1.4 2.1 

 
 

7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ümumi 

Daxili 
Məhsu l 
Cəmi 

8530.2 12522.2 18746.2 28360.5 40137.2 35601.5 42465.0 52082.0 54743.7 58182.0 59014.1 54380.0 60425.2 70337.8 79797.3 81681.0 

Neft 
sektoru 

2672.0 5520.9 10091.8 15914.2 22251.3 16065.5 20409.5 25829.9 24487.3 23778.1 21405.2 15382.2 19552.6 25005.4 33126.0 33258.5 

Qeyri-

neft 
sektoru 

5242.5 6055.1 7630.0 10576.1 15197.3 16726.0 19179.0 23196.1 26864.4 30525.9 33195.9 34138.8 35951.1 40328.0 46671.3 48304.7 

Məhsula 
və idxala 
xalis 
vergilər 

615.7 946.5 1024.4 1870.2 2688.6 2810.0 2876.5 3056.0 3392.0 3878.0 4413.0 4859.0 4921.5 5004.4 6228.2 7106.2 
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Bütün məlumatlar Mərkəzi bankın nəşrləri və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarında 
qeyd edilən rəsmi göstəricilərdən əldə edilmişdir.Model 2004-2019 cu illərin müvafiq rəqəmsal 
göstəricilərindən istifadə edilərək qurulmuş və müvafiq testlərin nəticələrinə əsasən modelqurma 
xətaları və digər nöqsanlar baş verməmişdir.Model nəticələri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 1.OLS modelinin nəticələri. 

Dependent Variable: UDM   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/20 Time: 22:42   

Sample (adjusted): 2000 2018   

Included observations: 19 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

BUDCEGELIRLERI 3.810691 0.381930 9.977463 0.0000 

C -8297577. 4994456. -1.661358 0.1150 
     
     

R-squared 0.854140 Mean dependent var 36327391 

Adjusted R-squared 0.845560 S.D. dependent var 24654035 

S.E. of regression 9688768. Akaike info criterion 35.11013 

Sum squared resid 1.60E+15 Schwarz criterion 35.20955 

Log likelihood -331.5463 Hannan-Quinn criter. 35.12696 

F-statistic 99.54977 Durbin-Watson stat 1.180771 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Cədvəl.2.OLS modelinin nəticələri. 

Dependent Variable: UDM   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/20 Time: 22:43   

Sample (adjusted): 2000 2018   

Included observations: 19 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

BUDCEXERCLERI 3.648069 0.361879 10.08090 0.0000 

C -8894247. 4997730. -1.779657 0.0930 
     
     

R-squared 0.856691 Mean dependent var 36327391 

Adjusted R-squared 0.848261 S.D. dependent var 24654035 

S.E. of regression 9603667. Akaike info criterion 35.09249 

Sum squared resid 1.57E+15 Schwarz criterion 35.19190 

Log likelihood -331.3786 Hannan-Quinn criter. 35.10931 

F-statistic 101.6245 Durbin-Watson stat 1.121028 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 

Cədvəl 3.OLS modelinin nəticələri 

Dependent Variable: UDM   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/20 Time: 22:43   

Sample (adjusted): 2000 2018   

Included observations: 19 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

EDV 0.010891 0.003949 2.757703 0.0134 

C 31764766 5112773. 6.212826 0.0000 
     
     

R-squared 0.309081 Mean dependent var 36327391 

Adjusted R-squared 0.268439 S.D. dependent var 24654035 
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S.E. of regression 21086923 Akaike info criterion 36.66551 

Sum squared resid 7.56E+15 Schwarz criterion 36.76492 

Log likelihood -346.3223 Hannan-Quinn criter. 36.68233 

F-statistic 7.604927 Durbin-Watson stat 0.189898 

Prob(F-statistic) 0.013449    
     
     

 
Cədvəl 4.OLS modelinin nəticələri. 

Dependent Variable: UDM   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/20 Time: 22:43   

Sample (adjusted): 2000 2018   

Included observations: 19 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

FIZSHEXSGELIR 0.042295 0.015543 2.721138 0.0145 

C 31792493 5135422. 6.190824 0.0000 
     
     

R-squared 0.303410 Mean dependent var 36327391 

Adjusted R-squared 0.262434 S.D. dependent var 24654035 

S.E. of regression 21173297 Akaike info criterion 36.67368 

Sum squared resid 7.62E+15 Schwarz criterion 36.77310 

Log likelihood -346.4000 Hannan-Quinn criter. 36.69051 

F-statistic 7.404590 Durbin-Watson stat 0.238389 

Prob(F-statistic) 0.014519    
     
     

Cədvəl 5.OLS modelinin nəticələri 

Dependent Variable: UDM   

Method: Least Squares   

Date: 01/25/20 Time: 22:44   

Sample (adjusted): 2000 2018   

Included observations: 19 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

HUQSHEXSMENF 0.018114 0.006586 2.750211 0.0137 

C 31763251 5118254. 6.205877 0.0000 
     
     

R-squared 0.307921 Mean dependent var 36327391 

Adjusted R-squared 0.267210 S.D. dependent var 24654035 

S.E. of regression 21104627 Akaike info criterion 36.66718 

Sum squared resid 7.57E+15 Schwarz criterion 36.76660 

Log likelihood -346.3382 Hannan-Quinn criter. 36.68401 

F-statistic 7.563663 Durbin-Watson stat 0.204596 

Prob(F-statistic) 0.013662    
     
      

Cədvəl 1 və 2.-nin nəticələrinə əsasən qeyd edilən zaman aralığında büdcə gəlirləri və 
xərclərinin 1 vahid artmasnın qeyri-neft ÜDM-ni müvafiq olaraq 3.81 və 3.65 vahid artırdığını 
deyə bilərik. 3,4 və 5-ci cədvəllərə nəzər saldıqda isə vergi növləri ilə qeyri-neft ÜDM-i arasında 
müsbət əlaqənin olduğunu, lakin bu asılılığın az olması faktı ilə qarşılaşırıq. Göründüyü kimi istər 
büdcə gəlirləri, istərsə də büdcə xərcləri ilə ÜDM arasında düz mütənasib əlaqə mövcuddur. 
Büdcə gəlirləri ilə ÜDM-nin düz mütənasibliyi unikal bir hadisədir. Görünür Azərbaycanın neft 
sənayesi qeyri neft sahəsi ilə bağlılığı bü rəqəmi müsbət edir.Amma neft qiymətlərinin dünya 
bazarında hər zaman yüksək olmamasını nəzərə alsaq və son zamanlarda neft qiymətlərinin çox 
aşağılarda olmasını nəzərə alsaq bu nəticənin hər zaman müsbət deyil əksinə mənfiyə düşdüyünü 
ehtimal etmək olar.Eyni zamanda Laffer nəzəriyyəsinə görə də vergi dərəcələrinin optimallıqı 
təmin edilməzsə vergi daxilolmaları bir müddətdən sonra təhlükəli zonaya daxil ola bilər və vergi 
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daxil olmaları azalacaqdır. Vergi daxilolmalarının azalması büdcə gəlirlərinin azalmasına təsir 
edəcəkdir.Artım tempinin azalması qeyri-neft ÜDM- sinin azalması ilə nəticələnəcəkdir. Burda 
vaxt amili səbəbiylə əməyin elastikliyinin artmasını da nəzərə alsaq indiki halda yəni bu vergi 
dərəcələri, qeyri- neft sektorunda təklifə azaldıcı təsir göstərəcəkdir və nəticə etibariylə qeyri-neft 
ÜDM- sinin həcmi azalacaqdır. 

Burdan çıxan nəticə odur ki ,vergi yükü ilə iqtisadi böyümə arasında tərsmütənasiblik 
vardır.Deməli biz aşağı vergi dərəcəsinə malik olan ölkələrdə iqtisadi artımı görə bilərik.Son illər 
Sinqapur,Tayvan, Hindistan ,Honkonqun iqtisadi artımı buna misal ola bilər.23 trilliyonluq 
ÜDM- yə malik ABŞ 4 triliyonluq vergi yığır.Vergi daxilolmaları ÜDM nin 20 % ni təşkil 
edir.Azərbaycanda 2018 cu il ilin ÜDM si 79797.3 milyon olmuşdur.Əvvəlki ilə müqayiədə 1.4 
faiz artmışdır.Qeyri neft sektoru 1.8 faiz artmışdır.2019 cu ildə əvəlki ilə nisbətən 2.2 faiz artaraq 
81681.0 milyon manata çatmışdır. Qeyri neft sektorunda istehsal 3.5 faiz artmışdır.Vergi daxil 
olamaları ÜDM nin 8.7 faizi təşkil etmişdir. Amma Dövlət Neft fondundan büdcəyə transferlər 
nəticəsində büdcə gəlirləri təmin edilmişdir. 2009 cu ildən başlayaraq neft fondundan büdcəyə 
transferlər büdcə gəlirlərinin demək olar ki, 40-50 faizini təşkil etdiyindən neft –qaz sənayesinin 
qeyri neft sahəsinin inkşafında payı böyükdür. Buda qeyri neft sektorunun davamlı inkşafını kölgə 
altında qoyur.Bunu aradan qaldırmaq üçün neft fondundan büdəyə transferlər azaldılmalı və özəl 
sektorun inkşaf etdrilməsini mülayim vergi siyasəti hesabına daha da rəqabətqabiliyyətli qeyri-
neft sektoru yaratmaq olar. 

Azərbaycanda ƏDV nin dərəcəsi 18 % dir. Azərbaycanda dövlət sektorunda çalışan fiziki 
şəxslər üçün gəlir vergisi 14 % -dir. Belə ƏDV dərəcəsi inkşaf etmiş ölkələrdə olur. Məsələn 
Almaniya və digər Avropa ölkələrində biz bunu görə bilərik. Kazaxstanda ƏDV dərəcəsi 13% 
dir.Özəl sektorda inkşaf nöqteyi nəzərdən vergi yükü azaldılmalıdır.ƏDV dövriyyəsinə görə daha 
böyük vergi növü olduğundan onun özəl sektora təsirləri böyükdür. 

Dövlət sektorunun həcminin Azərbaycanda kiçik olmadığını nəzərə alsaq fiziki şəxslərdən 
gəlir vergisinin alıcılıq qabiliyyətinə daraldıcı təsiri olduğundan onun dərəcəsinin də azaldılması 
çox vacibdir. Əks halda bu kimi sahələrdə zamanla təklifin elastikliyini nəzərə alsaq əməyin 
təklifinin azalacağını müşahidə etmək olar.Halbuki böhranlı dönəmlərdə həkim və müəllimlərin 
rolu danılmazdır. 
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XÜLASƏ 
Məqalədə Azərbaycanda kənd təsərrüfatınınn inkişafında regionların rolu öyrənilmişdir. 

Ölkəmizin kənd təsərrüfatının effektiv inkişafında regionların vəzifəsinin qiymətləndirilməsi və 
bu istiqamətdə nəzəri əsaslar araşdırılmışdır. Kənd təsərrüfatı ölkənin sosial-iqtisadi və siyasi 
problemlərinin həllində, xüsusən də regionlarda yaşayan insanların məşğulluğunda müstəsna rol 
oynayır. Məhz dünya enerji bazarında yaşanan proseslərin Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsiri 
nəticəsində iqtisadiyyatın digər sektorlarında işini itirən insanların bir hissəsinin yenidən kənd 
təsərrüfatına üz tutmaları da deyilənlərin bariz nümunəsidir. Hazırda respublikamızda kənd 
təsərrüfatının əməktutumlu sahələrinin inkişaf etdirilməsi qısa müddətdə bu sektorda daha çox 
insana iş imkanı verir. Tədqiqatımızın obyekti Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında 
regionların rolu, premeti isə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında iqtisadi regionların 
müqayisəli təhlilidir. 

Açar sözləri: kənd təsərrüfatı, istehsal, ərzaq təhlükəsizliyi, Aqrar sənaye kompleksi, inkişaf.  
 

GİRİŞ 
Seçilmiş mövzu kifayət qədər aktualdır çünki ölkənin iqtisadi inkişafının 

formalaşdırılmasında kənd təsərrüfatının rolu danılmazdır. Bu aspektdən yanaşaraq deyə bilərik 
ki, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafında məhz regionların inkişaf etdirilməsi əsas 
məqsədlərdəndir. Tədqiqatın məqsədini Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında iqtisadi 
regionların müqayisəli təhlili təşkil edir. Məqsədin reallaşdırılması üçün kənd təsərrüfatının 
inkişafında regionların rolunun qiymətləndirilməsi, regionlarda rəqabət qabiliyyətli kənd 
təsərrüfatı məhsulları bazarının mövcud vəziyyətinin təhlili, regionlarda kənd təsərrüfatının 
inkişafında mühüm rol oynayan əsas sahələrin tədqiqi, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının 
inkişafında iqtisadi regionların rolunun qiymətləndirilməsi əsas vəzifələridir. 

TƏDQİQAT METODU 
Tədqiqat işinin araşdırılması və təhlil edilməsi məqsədilə mövzu yazılarkən deduksiya, 

induksiya, məntiqi ümumiləşdirmə, analiz və s. kimi tədqiqat üsullarından istifadə edilmişdir.  

ƏSAS HİSSƏ 
Kənd təsərrüfatı Azərbaycanın ənənəvi istеhsal sahəsidir. Azərbaycan Respublikasında 

həyata keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı üçün zəmin 
yaradılıb. Aqrar sektorda əsaslı dəyişikliklər baş verib, yeni iqtisadi və mülkiyyət münasibətləri 
formalaşıb, normativ-hüquqi baza təkmilləşdirilib. İdarəetmədə səmərəliliyin və şəffaflığın 
artırılması üçün elektron kənd təsərrüfatı sistemi tətbiq edilməkdədir. Kənd təsərrüfatının 
inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, yeni çağırışlara uyğun sahə üzrə strateji hədəflərin və 
institusional dəyişikliklərin müəyyən edilməsi sahənin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinin 
təməlini qoyub. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, aqrar sahədə ixrac potensialının 
artırılması məqsədilə ölkədə müasir aqroparklar və iri fermer təsərrüfatları təşkil edilir. 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları çərçivəsində bölgələrdə müasir 
infrastruktur qurulub, kəndlərarası avtomobil yollarının şəbəkəsi genişləndirilib [2, s.65]. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı 2018-ci ildə də prioritet olmuşdur. 2017-ci il 
ölkədə kənd təsərrüfatı 4,1 faiz artıb. Pambıqçılıq, baramaçılıq, fındıqçılıq, tütünçülük, çayçılıq, 
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çəltikçilik, sitrusçuluq sahələrində böyük inkişaf qeydə alınıb. 2017-ci ildə 207 min ton, 2016-cı 
ildə 89 min, 2015-ci ildə isə 35 min ton pambıq yığılıb. 2015-ci ildə 200 kq, 2016-cı ildə 70 ton, 
2017-ci ildə 245 ton barama tədarük edilib. Həmçinin ötən il 18 min hektarda fındıq bağları 
salınıb. Fındıq bağlarının sahəsi 55 min hektara çatıb və dövlət başçısının da qeyd etdiyi kimi, 
hədəf 80 min hektara çatdırmaqdır. Bundan başqa, keçən il 140 milyon dollar dəyərində pomidor 
ixrac edilib. Tütünçülükdə də xeyli irəliləyiş var. 2016-cı ildə 3500 ton, 2017-ci ildə isə 5200 ton 
tütün tədarük olunub. 

Azərbaycan kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından böyük potensiala malik ölkələrdən hesab 
olunur və ardıcıl xarakter daşıyan dövlət siyasətinin davam etdirilməsi bu sahədə gələcəkdə 2-3 
dəfəlik artıma nail olmağa imkan verə bilər. Aqrar sektorun inkişafı, əhalinin ərzaq təhlükəsiz-
liyinin təmin edilməsi “Azərbaycan-2020: Gələcəyə Baxış İnkişaf” Konsepsiyasında da əsas 
istiqamətlərdən biri kimi nəzərdə tutulur [5., s.21]. 

 

Cədvəl 1. 2018-2019-cu ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının  

kənd təsərrüfatında makroiqtisadi göstəriciləri: 

 
 
Göstəricinin adı 

2018-ci ilin yanvar-mart ayları 
2017-сi ilin yanvar-mart aylarına 
nisbətən, faizlə 
 

2019-cu ilin yanvar-
mart ayları, faktiki 

2019-cu il 2018-сi 
ilin yanvar-mart 
aylarına nisbətən, 
faizlə 

Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon 
manat 

104,2 894,2  103,6 

o cümlədən: bitkiçilik 163,2 36,5  124,7 

Heyvandarlıq 102,8 857,7  102,8 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi, 2018 

 
Dövlətimizin daimi qayğısı və dəstəyi sayəsində ölkə iqtisadiyyatının mühüm bir sahəsi olan 

qeyri-neft sektorunun inkişafında, eləcə də əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsində 
mühüm rol oynayan kənd təsərrüfatının dinamik və dayanıqlı inkişafı təmin edilmişdir. Bu 
inkişafın təməli Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və 
onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə kənd təsərrüfatına xüsusi əhəmiyyətli bir sahə 
kimi baxılmışdır. Təsadüfi deyil ki, ümummilli liderin bu istiqamətdə gördüyü işlərin hər biri 
mühüm hadisə kimi respublikamızın dövlətçilik tarixində silinməz izlər qoymuşdur [1, s. 16] 

Etibarlı ərzaq təminatı hər bir ölkənin iqtisadi sabitliyinin və sosial dayanıqlılığının başlıca 
şərtidir. Bu baxımdan Azərbaycan dövləti əhalinin ərzaqla etibarlı təminatına dair tədbirlər həyata 
keçirməkdə davam edir. Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin birbaşa asılı olduğu aqrar sahənin 
inkişafına yönələn irimiqyaslı dövlət proqramları həyata keçirilməkdədir. Elə bu səbəbdəndir ki, 
əhalinin etibarlı ərzaq təminatı dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil 
edir. Azərbaycan iqtisadiyyatının ayrılmaz hissəsi olan kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edir. 

Dövlət siyasətinin əsas istiqaməti həm də ona yönəlib ki, daxili ərzaq bazarı idxaldan 
maksimum azaldılsın və ərzaq ehtiyatlarının yaradılması üçün kompleks tədbirlər həyata 
keçirilsin. 2008-ci ilin mayında isə ölkə prezidenti tərəfindən əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 
təminatına dair ayrıca Dövlət Proqramı qəbul edilib. Bu proqram 2008-2015-ci illəri əhatə edir. 

Həmin Dövlət Proqramı Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmin olunması baxımından ən mühüm sənəd hesab olunur. Proqramın qəbul olunmasının ardınca 
orada nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün büdcədən kənd təsərrüfa-
tına ayrılan xərclər də 2009-cu ildə əhəmiyyətli ölçüdə-44 faiz artaraq 388.2 milyon manata 
çatdırılıb..  

Dövlət, əhalinin ərzağa olan daxili tələbatını əsasən öz potensialı və imkanları hesabına 
ödəyə bilməsi üçün regionlarda infrastruktur sahələrinin yaradılması və kənd təsərrüfatının inkişaf 
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etdirilməsi istiqamətində mühüm islahatlar reallaşdırıb və bu proses davam etməkdədir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatı Azərbaycan iqtisadiyyatında neft və tikinti sahələrindən sonra 
üçüncü ən iri sahədir. Həmçinin bu sahə iş yerləri ilə təminatda ən böyük pay sahibidir. Prezident 
İlham Əliyev kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatın çox böyük potensiala malik olan nəhəng sektor 
olduğunu bildirərək, sahənin inkişafını həm də məşğulluğun təmin edilməsi kimi qiymətləndirib. 
Ölkə başçısı deyib ki, bu sahədə ixrac potensialı kifayət qədər böyükdür: “Əsas qida məhsulları 
üzrə biz bir, maksimum iki ildən sonra özümüzü tam təmin etmək imkanındayıq. Bundan sonra 
isə artıq xarici bazarlara çıxış prosesinin başlanacağı qaçılmazdır” [6]. 

Kənd təsərrüfatı praktikada iki böyük qrup sahələrə ayrılır: bitkiçilik və heyvandarlıq. 
Onların hər biri müxtəlif məhsul istehsal edən müstəqil sahələri əhatə edir. Heyvandarlıq: südlük, 
ətlik-südlük və ətlik üzrə maldarlıq, donuzçuluq, quşçuluq və s., bitkiçilik isə taxılçılıq, 
pambıqçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük, tütünçülük və s. kimi sahələri özündə birləşdirir [4]. 

Kənd təsərrüfatının ixtisaslaşdırılması ölkəmizin ayrı-ayrı iqtisadi rayonlar üzrə dövlət 
ehtiyacları və təbii iqtisadi şərait nəzərə alınmaqla, bunlara müvafiq olaraq ayrı-ayrı 
təsərrüfatlarda ixtisaslaşdırılmış istehsal təşkil edilir. Hazırda ölkəmizdə təbii və iqtisadi 
xüsusiyyətlərə müvafiq olaraq taxılçılıq, tütünçülük, pambıqçılıq, meyvəçilik, üzümçülük, 
çayçılıq, tərəvəzçilik və digər istiqamətli kənd təsərrüfatı rayonları əmələ gəlmişdir. Quba-
Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, Şirvan, Gəncə-Qazax, Lənkəran-Astara və Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında meyvə-tərəvəz, şərab, çay emalı üzrə istehsal güclərinin çox hissəsi 
cəmləşmişdir. Respublikada meyvə tərəvəz, şərab emalı məhsullarının 70%-dən çoxunu bu 
regionlar verir. 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR  
Nətiəcədə deyə bilərik ki, Kənd təsərrüfatı regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün özül 

sayılır, belə ki torpaq əvəzolunmaz istehsal vasitəsidir və yüngül və yeyinti sənaye sahələrinin 
inkişafı aqrar sahədən kənarda mümkün deyil. Nəzərə alsaq ki, neft məhsulları istehsalı 
prosesindən başqa sənayenin bütün növ emaledici sahələri kənd təsərrüfatına bağlıdır bu 
baxımdan 2014-cü ilin “Sənaye ili” elan olunması da aqrar sektorun inkişafında mühüm rol 
oynadı. Yekun olaraq, Regionlarda kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayan əsas 
sahələr qiymətləndirilmiş, Regionlarda rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının 
mövcud vəziyyətinin təhlil edilmiş, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında iqtisadi 
regionların rolu qiymətləndirilmişdir. 
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SUMMARY 
Enhanced regional trade and investment cooperation leading to economic integration of the 

member countries lies at the heart of the Economic Cooperation Organization (ECO). The ECO 
region has a significant potential to become more integrated through greater intra-regional trade 
and investment flows. ECO countries can provide easier access to each others’ markets because of 
geographical proximity, and shared economic, social and cultural characteristics. One of the main 
areas that member states can collabrate is tourism. Tourism, a key economic activity, which 
significantly contributes to the regional economic development. This paper reviews the principles 
of sustainable tourism development in ECO region. 

KEY WORDS: ECO, sustainable, tourism, development 

INTRODUCTION 
ECO Region with an area of more than 8 million square kilometers stretching from central to 

south and to south-west Asia and a population of more than 480 million inhabitants is well known 
for its natural beauty, as well as diversity of its historical cultural heritage. [1] 

The honorable Presidents of the ECO Member States adopted the ECO Vision 2025 and its 
Implementation Framework during the 13th ECO Summit on 1 March 2017 in Islamabad. The 
“ECO Vision 2025” is based on the following core principles of “Sustainability”, “Integration”, 
and “Conducive Environment”. This Vision focuses on the following six Cooperation Areas 
(priority areas): 1. Trade 2. Transport and Connectivity 3. Energy 4. Tourism 5. Economic 
Growth and Productivity 6. Social Welfare and Environment [2] 

As one of the largest and fastest growing economic sectors in the world, tourism is well-
positioned to foster economic growth and development at all levels and provide income through 
job creation. The ever increasing and contribution of tourism to the world economy and less 
investment requirements and environmental effects makes it inevitable to adopt plans and 
strategies for development of tourism on national and regional basis. [3] 

The paper reveals ECO principles for sustainable tourism development. 
 

RESEARCH  
Within the ECO Vision 2025, the tourism industry has gained a very positive attention from 

the all ECO Member States and it has become a priority development field for the coming decade. 
ECO regions is located among the top tourism spender countries except America Region. Among 
the east neighbors of ECO; China and Korea, west neighbors; European Countries, north 
neighbor; Russia and South neighbors; Gulf Countries are listed top tourism spenders. In 2017, 
these countries tourism expenditures were more than 1.1 billion dollar and international 
departures from these countries reached to 830 million. Less than 20 million of this travels came 
to ECO Region. [2] 

ECO regional sustainable tourism development, a mean to ensure country planning in each 
ECO Member States, is mutually supportive and a common approach for integrated tourism 
development to be observed in the region. It provides an overall regional framework for maximi-
zed economic benefits of tourism avoiding destinations degradation from tourism activities. It 
fulfills the strategic objectives identified by ECO Vision 2025 for "establishing a peaceful and 
green tourism destination with diverse products and high quality services in the Region" based on 
the following principles:  
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1)   Principle of Inter-generational  
Equity This principle oversees the preservation of the natural and environmental resources 
for the benefit of the next generation and guarantees the safeguarding of the tourism 
resources of the Region (by present generation) for future generations. To observe Intra-
generation Equity in regional tourism development, the Principle of Prevention Action and 
Precautionary Principle based on international law should be taken into consideration.  

2)   Principle of Intra-generation Equality  
This principle applies for fair use of natural resources by present generation to address their 
development needs and economic growth as well as social welfare. It also implies that use of 
shared natural resources by one State should fairly take into account the developmental needs 
of other State.  

3)   Principle of Integration development and environment  
This principle implies the need to ensure that environmental considerations are integrated into 
tourism development programs, with a view to achieving sound, continuous and sustainable 
economic growth as well as ensure tourism development proposals designed to meet 
international guidelines for sustainable development and integrate to national development 
plan. 

4)   Principle of sustainable use of natural and biodiversity resources  
It considers the optimal use of environmental resources, maintain essential ecological 
processes and conserve aesthetic values as well as biodiversity resources of host 
communities. The principle of sustainable use of natural resources aims to ensure the 
exploitation of natural resources in a sustainable, appropriate, rational and/or prudent manner. 
Its approach is to focus on the adoption of standards governing the usage rate of natural 
resources in tourism development process, particularly rare and precious resources such as 
water and energy, rather than their preservation for future generations. 

5)   Principle of preservation of cultural identity  
This principle deals with the need to respect, preserve and support the identity, integrity and 
legacy of local and indigenous cultures in tourism destinations. This principle has a 
meaningful linkage with the principle of carrying capacity and should be analyzed with the 
principle of the participation of the local community in the management of tourism 
destinations.  

6)   The principle of carrying capacity  
This principle addresses the need to identify the limits of social and environmental capacities 
of tourism destinations and reflect them in relevant policy and planning, in order to absorb 
tourists without submerging and overwhelming local culture and causing environmental 
damage. The principle of carrying capacity often calls for a restriction (control) on tourism to 
avoid cultural and environmental degradation.  

7)   Principle of cultural and natural heritage and landscape  
This principle addresses the need for the collective protection of natural heritage sites of 
outstanding universal value and promotes landscape protection, management and planning, in 
tourism destinations and their buffer zones, and to retain a harmony with the cultural and 
natural heritage of the area.  

8)   The participatory principle and partnership of all stockholders  
The principle of partnership addresses the need to provide an appropriate environment in 
which all stakeholders have the opportunity to conduct their affairs and hear and be heard. 
The participatory principle also implies the need to have shared responsibility at all levels and 
within all processes. It implies that the role of all stakeholders including ECO tourism 
industry, local and regional investors, local community, government representatives, 
international organizations, NGOs and environmental groups on the management and 
decision making process at tourism destination should be guaranteed. 
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9)   Principle of integrated sustainable tourism planning  
This principle describes the need for the integration of ECO regional and national sustainable 
tourism strategies, policies and planning into overall national development plans. Such 
integration is crucial for the sustainability of tourism activities and development in 
destinations in the Region. It also focuses on the need for cross sectoral integrated planning 
and projects as well as creation of chain production in tourism industry across the region.  

10)   The principle of committed tourism industry  
This principle applies to the participation, involvement, engagement, and commitment of the 
tourism industry to short, medium, and long-term policy setting and decision making and 
their implementation and management processes regarding sustainable tourism activities. 

11)   The principal of tourism safety and right to rest and leisure  
The principle of tourism safety addresses the need to ensure the security and safety of visitors 
and their belongings, as a necessary precondition to establishing a sustainable business in 
ECO tourism destinations and observes the need to respect law and value of the visiting 
country by tourists. 

12)  The Principle of sustainable transport development  
This principle addresses the role of sound, safe and sustainable transport system in sustainable 
development of ECO tourism destinations. It also addresses the needs for reliable and 
economically viable connectivity system in the ECO region to provide market friendly access 
to these destinations through integrated destination access strategies in our Region.  

13)  The Principle of incentive measures and voluntary initiatives  
This principle addresses the use of incentive measures and voluntary initiatives as socio-
economic tools to serve the participatory principle, and raises the issue of environmental 
consciousness, dissemination of information and capacity development in ECO tourism 
destinations. 

14)  The Principle of development of suitable indicators and standards  
This principle addresses the need to develop basic indicators and standards to monitor the 
progress of the sustainable development of tourism, and to assist decision-makers and policy-
makers in focusing on the sustainability of tourism activities and development in ECO Region. 

15)  The Principle of sustainable consumption and production pattern in tourism industry  
This principle addresses the need to eliminate unsustainable production and consumption 
patterns in ECO tourism destinations, in order to minimize depletion and reduce pollution. It 
regulates consumers' behavior towards sustainable consumption and assists the tourism 
industry in fulfilling its responsibility and commitment to the environment.  

CONCLUSION 
 Sustainable tourism in the ECO region should seek a balance among (a) economic benefit 

and investment; (b) social participation, including local communities, with direct earnings, and 
seeking preservation and consolidation of its cultural values and traditions; (c) conservation and 
protection of environment and biological diversity, taking into account the introduction of 
education and dissemination of information to promote an environmental consciousness among 
the local population and visitors. ECO Sustainable tourism development should be conducted in 
the framework of sustainable development while addressing the natural, cultural and human 
environments. It calls for special priority in the matter of cultural diversity and respect for the 
human dignity of both local communities and tourists. It should meet the economic expectations 
and environmental requirements of destinations. 
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Xülasə 
Məqalədə qlobal elektron biznesin inkişaf xüsusiyyətləri müzakirə olunur. Dünya iqtisadi 

inkişafının müasir reallıqlarına cavab verən qlobal elektron biznesin strukturu təklif olunur. 
Elektron biznesin təkamülünün əsas mərhələləri müəyyənləşdirilir, müxtəlif ölkələrdə mövcud 
vəziyyəti və inkişaf dinamikası təhlil edilir. Elektron ticarət bazarının və İnternet ticarətinin dünya 
strukturu və həcmi təhlil edilir. Qlobal elektron biznesin inkişaf perspektivləri qiymətləndirilir.  

Tədqiqat mövzusunun aktuallığı, informasiya texnologiyalarının istifadəsinin getdikcə müasir 
həyat tərzi üçün xarakterik olması ilə əlaqədardır. Əgər 20 il əvvəl bir şey əldə etmək üçün evdən 
çıxmalı idiksə, bu gün zəruri əşyaların çoxunu informasiya texnologiyaları istifadə edərək almaq 
olar. 

Tədqiqatın məqsədi İnternet biznesinin və elektron ticarətin təsiri altında iqtisadiyyatdakı 
qlobal dəyişiklikləri təhlil etmək, habelə iqtisadiyyatda bu istiqamətin yaranma tarixini və gələcək 
inkişaf perspektivlərini göstərməkdir. 

İşin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Dissertasiyanın nəzəri əhəmiyyəti elektron biznes 
sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti nəzəriyyəsini tamamlamaqdır. Əsas elmi müddəalar elektron işin 
təşkili nəzəri və metodoloji aspektləri barədə sonrakı araşdırmalar üçün əsas ola bilər. 

İnformasiya texnologiyalarının biznesə verdiyi imkanları ümumiləşdirsək, görərik ki, 
informasiya texnologiyaları müəssisələrə xərclərini azaltmaq və mövcud məhsul və xidmətlərə 
yeni imkanlar əlavə etməklə rəqabət üstünlüyünü təmin edir. 

Açar sözlər: dünya iqtisadiyyatı, elektron biznes, elektron platformalar, sahibkarlıq 
fəaliyyəti, rəqabət. 

 

Giriş 
Tədqiqat mövzusunun aktuallığı, informasiya texnologiyalarının istifadəsinin getdikcə müasir 

həyat tərzi üçün xarakterik olması ilə əlaqədardır. Əgər 20 il əvvəl bir şey əldə etmək üçün evdən 
çıxmalı idiksə, bu gün zəruri əşyaların çoxunu informasiya texnologiyaları istifadə edərək almaq 
olar. 

Tədqiqatın məqsədi İnternet biznesinin və elektron ticarətin təsiri altında iqtisadiyyatdakı 
qlobal dəyişiklikləri təhlil etmək, habelə iqtisadiyyatda bu istiqamətin yaranma tarixini və gələcək 
inkişaf perspektivlərini göstərməkdir. 

Bu məqsədə çatmaq üçün bir sıra vəzifələri həll etmək lazımdır: 
1. Elektron ticarətin növlərini aşkar etmək, eləcə də üstünlüklərini və mənfi cəhətlərini təhlil 

etmək; 
2. Azərbaycanda elektron ticarətin xüsusiyyətlərinin mahiyyətini öyrənmək; 
3. Azərbaycanda elektron ticarətin üstünlüklərini və mənfi cəhətlərini təhlil etmək; 
4. İnternet biznesinin ticarətə təsirinin xarakterik xüsusiyyətlərini aşkar etmək. 
Bu məqsəd və vəzifələrə çatmaq üçün aşağıdakı metodlardan istifadə edilmişdir: 
1. Azərbaycanda və dünyada elektron ticarətin xarakterik xüsusiyyətlərini müqayisə etməyə 

imkan verən müqayisəli bir analiz; 
2. dünya və xüsusən Azərbaycan üçün xarakterik olan elektron ticarət növlərinin mahiyyətini 

ortaya qoyan didaktik analiz; 
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3. elektron biznesin inkişafı və formalaşması mərhələlərinin xüsusiyyətlərini aşkar etməyə 
imkan verən tarixi tədqiqat metodu. 

İşin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Dissertasiyanın nəzəri əhəmiyyəti elektron biznes 
sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti nəzəriyyəsini tamamlamaqdır. Əsas elmi müddəalar elektron işin 
təşkili nəzəri və metodoloji aspektləri barədə sonrakı araşdırmalar üçün əsas ola bilər. 

Qlobal dünyada müasir texnologiyalar vasitəsilə bir çox sahibkarlıq subyektlərinin 
fəaliyyətinin daha da asanlaşdırılması geniş vüsət halını almışdır. Bununla bağlı olaraq, elektron 
biznesin mövcud vəziyyəti, inkişaf perspektivləri və önəmliliyi ilə bağlı araşdırmalar aparılması, 
öz dilimizdə elektron biznes ilə bağlı biliklərin artımı ilə müşahidə olunmuşdur. Bunu, məqalənin 
mövzusunun vacibliyi kimi qələmə vermək olar. 

Bu sahədə olan problemlər kimi nəzərdə tutmaq olar − informasiyanın rabitə kanalı ilə 
ötürülməsinin mühafizəsi; − kompüter sistemlərinin, verilənlər bazasının və elektron sənəd 
dövriyyəsinin mühafizəsi; informasiyanın uzunmüddətli elektron şəkildə saxlanılmasının təmini; 
− tranzaksiyaların təhlükəsizliyinin, kommersiya informasiyasının məxfiliyinin, 
autentifikasiyasının, intellektual mülkiyyətin qorunmasının təmini və s.  

Dissertasiyanın elmi yeniliyi odur ki, müəllif müasir iqtisadiyyatın inkişafının təbiəti ilə 
elektron biznes texnologiyaları arasındakı əlaqəni aşkar etdi, eyni zamanda elektron biznesin 
ölkənin strateji rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsində rolunu qiymətləndirdi, iqtisadiyyatın 
elektronlaşma səviyyəsini qiymətləndirdi. 

Son illərdə məlumat mübadiləsi və əməliyyatlar aparmaq üçün rəqəmsal elektron medianın 
qlobal istifadəsinə keçid olmuşdur. Bu baxımdan beynəlxalq bazarda əmək bölgüsü əvvəllər 
iştirak etməmiş qurumlar arasında baş verir. Dünya ticarətinin müasir inkişafı yenilik olmadan 
mümkün deyil. Müasir qlobal iqtisadiyyatda dünya ticarətinin inkişafının əsas aparıcılarından biri 
elektron biznesdir (Zabolotskikh, 2016). Müasir elmi-texniki tərəqqi və ticarət subyektləri 
arasında məlumat mübadiləsi sürətinə artan tələblər şəraitində ölkənin elektron biznesinin 
səmərəli təşkili rəqabət qabiliyyətini artırmağa qadirdir. 

Beynəlxalq fəaliyyət subyektlərinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına kömək edən vasitələr 
arasında aşağıdakı məsələlər ön plana çıxır: 

1. qlobal dəyər zəncirlərinin formalaşması; 
2. klasterlərin genişlənməsi; 
3. virtual mühitə inteqrasiya.  
Son tendensiyanı qiymətləndirərək qeyd etmək lazımdır ki, mal və xidmət mübadiləsi üçün 

elektron platformaların rolu daim artır. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində əsas vəzifə ticarət 
əlaqələrinin optimallaşdırılması deyil, elektron texnologiyalardan istifadə edən bir ölkənin 
səmərəliliyinin strateji artmasıdı. Analitiklərin fikrincə, elektron biznes ölkənin qlobal liderliyə 
çatmasında, eyni zamanda onun dünya iqtisadiyyatına uğurlu inteqrasiyasında əsas rollardan birini 
oynayır (Kostin,2010). Buna görə sahibkarlıq fəaliyyətinin bu sahəsinin inkişaf etdirilməsinin 
əhəmiyyəti artır. 

İqtisadiyyatın çevrilməsinin əsas səbəbi e-biznesdir. Dünya iqtisadi inkişafının hazırkı 
mərhələsində sahibkarlıqda İnternet vəsaitlərindən istifadənin aşağıdakı əsas sahələri 
vurğulanmalıdır (Şəkil 1). 

İqtisadi ədəbiyyatda elektron işin etimologiyası və tipologiyasının öyrənilməsinə bir neçə 
yanaşma ayırd edilə bilər. Bir yanaşmaya əsasən müəlliflər elektron biznesi yalnız İnternetdən 
istifadə etməklə həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyəti kimi şərh edirlər. Elektron biznes, qazanc 
məqsədi ilə beynəlxalq şirkətlərin kompüter şəbəkələri, xüsusən İnternet vasitəsilə iqtisadi 
fəaliyyət növü kimi müəyyən edilir. Kim Chan və Rene Moborn e-biznesi "... İnternet 
texnologiyalarından istifadə edərək əsas iş proseslərinin həyata keçirilməsi" olaraq təyin edirlər 
(Chan, Moborn, 2013). Nikol Cayley, "... bir iş adamı və kompüter və ya digər ünsiyyət məlumat 
mübadiləsi vasitəsindəki bir iş prosesinin ortaq hərəkətləri üzərində qurulmuş bir iş olaraq" 
müəyyənləşdirərək "interaktiv iş" termini nəzərdən keçirməyi təklif edir (Kelly, 2013). İş 
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proseslərinin avtomatlaşdırılmasına vurğu Brian Halligan tərəfindən elektron biznesin "bütün iş 
proseslərinin avtomatlaşdırıldığı İnternet texnologiyalarına əsaslanan bir təşkilat olduğunu" qeyd 
edildi ( Brian Halligan2014).  

"Elektron biznes" anlayışının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı elmi işlərin təhlilini 
yekunlaşdıraraq praktik və metodoloji əhəmiyyətini vurğulayaraq qeyd edirik ki, geniş mənada 
"elektron biznes" termini "elektron mühit" anlayışından asılı olaraq müasir yerli və xarici 
müəlliflər tərəfindən fərqləndirilir. Bəziləri bu konsepsiyanı yalnız internet məkanı kimi başa 
düşür, digər hissəsi də özəl şəbəkələr və EDI (Electronic data interchange)- Elektron Məlumat 
Mübadiləsini əlavə edir. 

Müəlliflərin fikrincə, İnternet texnologiyaları və elektron biznesdəki yeniliklər onun əsas 
komponentləri deyil, lakin onlar rəqabət üstünlüklərinin yaradılması strategiyasının elementi kimi 
vacibdir. "Elektron biznes" tərəfindən qazanc əldə etmək və qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq 
üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə hər hansı bir 
əməliyyatın həyata keçirilməsi ilə əlaqəli müəyyən bir iqtisadi hadisəni, sahibkarlıq fəaliyyətinin 
bir növünü başa düşmək təklif olunur. 

BVF-yə görə, 2017-ci ildə orta hesabla 7.7% daha sürətli inkişaf edən e-biznes quruluşundakı 
vacib bir element İnternetdir. Öz növbəsində İntranet və Extranet alətlərinin artımı 1 yanvar 2017-
ci il tarixinə nisbətən 1,6% və 0,9% təşkil etmişdir. İnternet müəssisənin potensial müştərilərə 
girişini həyata keçirməyi və əksinə: həm məlumat mübadiləsini, həm də mallar, xidmətlər və 
maliyyə mənbələrini təşkil etməyi əhatə edir. Bu, yeni bir ödəniş növünün - elektron pulun 
formalaşmasına imkan yaratmışdır. 

Hal-hazırda qlobal elektron ticarət bazarı sürətlə böyüyür. McKinseyCo-ya görə, qlobal 
elektron ticarət bazarında ticarətin həcmində lider mövqeləri Asiya-Sakit Okean bölgəsi ölkələri 
tutur, onların payı 2016-cı ildə 707 milyard dollardan çox olub və xüsusən Çinin buradakı payı 
562.66 milyard dollar - 79 , 5% (Şəkil 6). Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinin - 
İngiltərənin elektron satışının dövriyyəsi pan-Avropa göstəricisinin təxminən 30% -ni təşkil edir. 
Onu da qeyd etmək olar ki, elektron ticarət bu ölkənin milli gəlirinin 19% -ni təşkil edir. 

Qlobal e-ticarət bazarının 2019-cu ildə həcmi, İnternet Pərakəndə araşdırmasının nəticələrinə 
görə, 3,5 trilyon dollara çatmışdır. Ekspert təhlilinə görə, 2016-2019-cu illərdə onlayn pərakəndə 
satış həcmi ildə orta hesabla 20% artıb, pərakəndə satışlar isə ildə cəmi 3,5% artıb. Müvafiq 
olaraq, bazar əsasən onlayn ticarət hesabına böyüyür, ekspertlər belə hesab edir. Eyni zamanda, 
onlayn pərakəndə satışların payı 2016-cı ildəki 10.5% -dən 2019-cu ildə 16.4% -ə qədər artmışdır. 

Mütəxəssislərin fikrincə, hazırda dünyada elektron ticarətin həcminə görə ABŞ, Çin, 
İngiltərə, Yaponiya, Almaniya kimi ölkələr ön sıralarda gedirlər. 

Son dövrlər Azərbaycanda da elektron ticarətə insanlar arasında marağın artması nəzərə 
çarpır. Bunun təsdiqi olaraq qeyd edə bilərik ki, 2019-cu ilin ilk 9 ayı ərzində Azərbaycanda 
elektron ticarətin həcmi 91% artaraq 2,2 milyard manat təşkil edib. Bununla belə Azərbaycanda 
son illər elektron ticarətin təşviqi istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilməsinə 
baxamayaraq, hələ də ənənəvi ticarət növünə üstünlük verən insanların sayı ilə elektron ticarətə üz 
tutanların sayında kəskin fərq olduğu danılmazdır.  

1-ci cədvəldə müəssisələrdə İKT-dən istifadənin əsas göstəriciləri üzrə məlumatlar 
verilmişdir. Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlara əsasən, kompüterdən istifadə etmiş 
müəssisələrin ölkədə fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə xüsusi çəkisi (faiz) 2018-ci ildə 
67,2% olmuşdur. Bu göstərici əvvəlki illərlə müqayisədə daha da çoxalmışdır. Bu, ölkəmizdə son 
illərdə İKT-dən istifadənin artdığını göstərir. Əgər 2015-ci ildə kompüterdən istifadə etmiş 
işçilərin fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə işləyən işçilərin siyahı sayına nisbəti (faiz) 28,0% 
idisə, 2018-ci ildə bu göstərici 5,4% artım göstərmişdir. Veb səhifəsi (Web Page, Web Site) olan 
müəssisələrin fəaliyyət göstərən müəssisələrdə xüsusi çəkisi (faiz) isə 2012-ci ildən bəri 3,1% 
irəliləyərək 12,3% olmuşdur. İnternetdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən bütün 
müəssisələrdə işləyən işçilərin siyahı sayına nisbəti (faiz) isə 2014-cü ildə 16,5%, 2018-ci ildə isə 
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25,3% olmuşdur. Bütün bunlar ölkəmizdə aparılan islahatların müsbət nəticəsi kimi çıxış edə 
bilər. Günü-gündən təkmilləşən texnologiya sistemlərini – bu yolda ölkəmizin ən böyük 
hərəkətverici qüvvəsi kimi hesab etmək lazımdır.  

TƏDQIQAT METODU 
 

Şəkil 1. Sahibkarlıqda İnternet vasitələrindən istifadənin əsas istiqamətləri (Avanesov, 2009). 

 
 

Cədvəl 1. Müəssisələrdə İKT-dən istifadənin əsas göstəriciləri (stat.gov.az) 

Göstərici 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kompüterdən istifadə etmiş 

müəssisələrin ölkədə fəaliyyət göstərən 

bütün müəssisələrdə xüsusi çəkisi (faiz) 

57,1 57,8 58,6 63,1 65,3 66,9 67,2 

Kompüterdən istifadə etmiş işçilərin 

fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə 

işləyən işçilərin siyahı sayına nisbəti 

(faiz) 

18,5 21,6 23,2 28,0 29,6 30,7 33,4 

İnternetdən istifadə etmiş 

müəssisələrin fəaliyyət göstərən 

müəssisələrdə xüsusi çəkisi (faiz) 

40,9 42,2 45,7 48,0 51,6 52,5 52,9 

İnternetdən istifadə etmiş işçilərin 

fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə 

işləyən işçilərin siyahı sayına nisbəti 

(faiz) 

10,9 14,4 16,5 20,4 21,9 23,1 25,3 

Veb səhifəsi (Web Page, Web Site) olan 

müəssisələrin fəaliyyət göstərən 

müəssisələrdə xüsusi çəkisi (faiz) 

9,2 9,3 10,4 11,9 11,9 12,2 12,3 

İstifadə etdiyi İKT şəbəkələrinə görə 

müəssisələrin bölgüsü, yekuna nisbətən 

(faiz) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

NƏTICƏ 
İnformasiya texnologiyalarının biznesə verdiyi imkanları ümumiləşdirsək, görərik ki, 

informasiya texnologiyaları müəssisələrə xərclərini azaltmaq və mövcud məhsul və xidmətlərə 
yeni imkanlar əlavə etməklə rəqabət üstünlüyünü təmin edir. 

Bunlardan əlavə, İKT-nin dövlət xidmətlərinin keyfiyyət səviyyəsinin artırılmasındakı rolunu 
qeyd etməsək olmaz. Belə ki, İKT biznes və ticarət əməliyyatlarının bir sıra aspektlərini dəyişmək 
potensialına malik olduğundan hökumət bu funksiyaların tənzimlənməsi, həmin xidmətlərin 

1) ünsiyyət vasitəsi, məlumat 
mənbəyi, elektron şəbəkələrdən 
kənarda biznes fəaliyyətinin 
aparılması üçün marketinq 

vasitəsidir 2) rəqəmsal iqtisadiyyat prinsiplərinə 
əsaslanan elektron biznes vasitəsidir 
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dəstəklənməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün İKT-nin gücündən istifadə etməklə, əlavə 
mənfəət əldə edə bilər. Dövlət xidmətlərinin bu metodla rəqəmsallaşdırılması texnologiyalardan 
istifadə və vahid informasiya sisteminə tam inteqrasiya edilmiş səhiyyə infrastrukturunun 
yaradılması cəhdlərinə dəstək vermiş olacaqdır. (Azərbaycan Respublikasında 
telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi, 2016, 
səh 45.) 

İnformasiya sistemlərinin tətbiqi vasitəsilə idarəetmənin aşağıda göstərilən bir sıra 
üstünlükləri mövcuddur: 

 məlumatların vaxtında müəyyən edilməsi, onların müqayisəsi və istifadəsi zamanı vaxta 
qənaət;  

 sorğular əsasında tələb olunan məlumatların daha operativ və yüksək keyfiyyətlə təmin 
olunması;  

 inzibati və maliyyə resurslarına qənaət. 
Bütün sadalananların həyata keçirilməsi üçün - texnologiya və informasiya sistemlərinin 

qurulması, habelə, tələb olunan xidmətlərin təşkili üzrə 2020-ci ilədək, ümumilikdə, 290 milyon 
manat investisiya qoyuluşu proqnozlaşdırılır. İnanırıq ki, ölkəmizin bu istiqamətdə həyata keçirdi-
yi tədbirlər yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini verəcək və beynəlxalq arenada öz sözünü deməsinə yar-
dımçı olacaqdır. 
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI 
1. Nichole Kelly How to Measure Social Media, 2013. – 256 p. 
2. Kostin K.B. Situational leadership application to enhance efficiency and quality of service in the service industry in Russian 

Federation // Инновационные процессы в сфере сервиса: проблемы и перспективы: Сборник научных трудов по 
результатам II международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. – СПб, 2010. – p. 
287-290. 

3. Ким Чан, Рене Моборн Стратегия голубого океана, 2013. – 310 c 
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СПбГУЭФ, 2009. – 175-176 c 
5. Brian Halligan. Inbound Marketing. Attract, Engage, and Delight Customers Online. 2014.  
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XÜLASƏ 
Məqalədə Azərbaycanda heyvandarlığın inkişaf etdirilməsinin müasir vəziyyəti araşdırılmış, 

heyvandarlığın idarə olunmasında olan çatışmamazlıqlar öyrənilmişdir. Azərbaycan 
Respublikasında həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar nəticəsində aqrar sektorun bütün 
sahələrində ciddi irəliləyişə nail olunmuş, müxtəlif növ kənd təsərrüfatı, o cümlədən heyvan 
mənşəli məhsulların istehsal həcmi artmış, daxili istehsalda artım dinamikası qorunub 
saxlanılmaqla əksər məhsullar üzrə özünütəminetmə səviyyəsi yüksəlmişdir. Bununla belə, 
hazırda ölkədə istehsal olunan heyvan mənşəli məhsulların həcmi daxili tələbatı tam ödəmək üçün 
yetərli deyildir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilən strateji hədəflərə nail 
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olunması məqsədilə “Azərbaycan Respublikasında 2019-2023-ci illərdə heyvandarlığın intensiv 
inkişaf etdirilməsinə və örüş-otlaq ərazilərinin səmərəli istifadə olunmasına dair Dövlət Proqramı” 
(bundan sonra- Dövlət Proqramı) hazırlanmışdır. 

Açar sözləri: heyvandalıq, kənd təsərrüfatı, Aqrar sənaye kompleksi, iqtisadiyyat, məhsul 
təminatı.  

 

GİRİŞ 
Ölkəmizdə heyvandarlığın inkişafı bu sahədə yaranan problemlərin qarşısının alınmasında 

mühüm rola malikdir. Heyvandarlıq sənayesinin inkişafı və bu sahədə yaranan problemlər uyğun 
şəkildə öz həllini tapmalıdır. Əsas məqsəd etibari ilə deyə bilərik ki, son illərdə Azərbaycanda 
heyvandarlıq sənayesinin inkişafı dövlət tərəfindən bir sıra tədbirlər planı hazırlanmışdır. Bu 
planlar Azərbaycanda iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda böyük çəkiyə malik olan kənd 
təsərrüfatında böyük inkişafa səbəb olacaq. Heyvandarlığın inkişafında son illərdə diqqəti 
çəkən,sahələrdən biridir. Mövcud vəziyyətdə heyvandarlıq sahəsində təsərrüfatların ənənəvi 
formada təşkil edilməsi, habelə heyvanların cins tərkibində yerli və qeyri-məhsuldar heyvanların 
üstünlük təşkil etməsi ən ciddi problemlər kimi çıxış edir.  

TƏDQİQAT METODU 
Tədqiqat işinin metodologiyası əsası elmi nəzəriyyələrə əsaslanan tələbləri, ictimai həyatın 

öyrənilən hadisələrinin mahiyyətini müəyyənləşdirən fəlsəfi biliklər sistemidir. Tədqiqat işi bir 
sıra metodlarla reallaşdırılacaqdır, bunlardan birincisi təhlil metodudur. İkinci metod müqayisəli 
üsuldur. Bu metod vasitəsilə sonda analiz edilən tədqiqat işləri və ədəbiyatlar qarşılaşdırılacaqdır. 
Tədqiqat işində ilkin və sonrakı metodlardan qarşılaşdırılaraq üçüncü bir metoddan istifadə 
olunacaqdır. Başqa bir metod sintez metodudur. Əvvəlki metoddan fərqli olaraq sintez, daha 
detallı bir araşdırma üçün fərdi elementləri (xassələri, atributları) vahid bütöv hala gətirmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Bu tədqiqat metodu təhlil metodu ilə olduqca sıx bağlıdır, çünki həmişə 
fərdi analiz nəticələrini birləşdirən əsas element kimi mövcuddur.  

ƏSAS HİSSƏ 
Heyvandarlığn Azərbaycanda vəziyəti. Bu gün Azərbaycan öz geostrateji, iqtisadi və 

mədəni potensialından istifadə edərək dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə 
çevrildi. Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 
məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycanda aqrar sektor yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoymuşdur. Prezidentin adından Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ölkədə heyvandarlığın inkişafına dair 
Dövlət Proqramı hazırlamışdır. Proqramın əsas məqsədi ölkədə yeni əkinçilik modellərini tətbiq 
etməklə heyvanların cins tərkibini yaxşılaşdırmaq və məhsuldarlığı artırmaqdır. Proqramın icrası 
nəticəsində yem ehtiyatlarından, otlaq sahələrindən və otlaq sahələrindən daha səmərəli istifadə 
edilmişdir ki, bu da məhsuldarlığın artırılmasına, fermerlərin gəlirlərinin artırılmasına və maddi 
rifahının yaxşılaşmasına şərait yaratdı. 

Bu baxımdan, heyvandarlıq sistemində adambaşına istehsalın artımının təmin olunmasında 
heyvanların genetik potensialının mühüm rol oynadığını qeyd etmək lazımdır. Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığı ilə müxtəlif ölçülü heyvandarlıq fermalarını genetik cəhətdən yüksək məhsuldar 
heyvanlarla tamamlamaq məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə damazlıq heyvanlar 
gətirilərək kənd təsərrüfatı istehsalçılarına satılır [5, s.7]. Buna görə pəhrizdə yüksək məhsuldarlıq 
potensialı olan heyvanların payının artması davam edir. 

Digər tərəfdən, heyvanların süni mayalanma şəbəkəsi genişlənir və heyvandarlıq ilə məşğul 
olan kənd əhalisinin marağı daim artır. Bu gün ölkəmizdə heyvandarlığın inkişafı insanları bu 
sahədə məhsullarla təmin etmək, idxaldan asılılığın tamamilə aradan qaldırılması baxımından 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Heyvandarlıq Sahəsində görülən tədbirlər. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən islahatlar, Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş 
tədbirlər heyvandarlığın inkişafına geniş perspektivlər açdı. Bu baxımdan Heyvandarlıq 
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Tədqiqatları İnstitutu da öz növbəsində bu istiqamətdə tədbirləri mütəşəkkil şəkildə həyata keçirir. 
Belə ki, Heyvandarlıq Tədqiqat İnstitutunun mütəxəssisləri ölkənin müxtəlif bölgələrindəki 
fermerlərə heyvandarlığın inkişafı, heyvandarlıqda ən yeni texnologiyaların tətbiqi, sağlam yem 
bazası yaradılması, süni mayalanma, heyvanların sayının artması və məhsuldarlığın artırılması ilə 
bağlı tövsiyələr verirlər. və s. mövzuları əhatə edən bir sıra təlimlər keçirilir. Qeyd edək ki, 
təlimlər 27 noyabr 2018-ci ildə başlamışdır. Təlimlər hələ də davam edir [2, s.7]. 

Heyvandarlığın müasir vəziyyəti. Müxtəlif davam edən layihələr çərçivəsində bu 
qurumlarla Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu arasında elmi mübadilə, praktiki əməkdaşlıq, 
heyvandarlığın müxtəlif seqmentlərində fermerlərə dəstək kimi mühüm işlər görülmüş və müsbət 
nəticələr əldə edilmişdir. Bu layihələrin icrası zamanı yuxarıda adı çəkilən qurumların 
mütəxəssisləri Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun işçilərini süni mayalanma, embrion 
köçürülməsi, böyük və xırdabuynuzlu mal-qarada seleksiya və seleksiya prosesləri, qoyunlarda 
süngər baldırma, düzgün hazırlıq işləri ilə təmin etdilər. yem rasionu və s. Əvvəlcə mövzular üzrə 
nəzəri təlimlər keçirildi, sonra tədris olunan biliklər praktik tətbiqi ilə gücləndirildi. Layihələr 
çərçivəsində Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutuna dəvət olunan mütəxəssislər Azərbaycan 
Dövlət Aqrar Universitetinin müvafiq sahə üzrə təhsil alan tələbələri üçün də "Master Dərsləri" 
keçiriblər [3, s.5]. 

 

 Heyvandarlığın illər üzrə dinamik sayı (min baş) 
 

İllər İnək naxırı Qoyunlar Keçilər Quşlar 

 2014  2442.4  7979.4  651.1  25172.7 

 2015  2445.2  7987.3  658.1  28851.7 

 2016  2466.0  8025.6  651.5  27559.4 

 2017  2484.3  7966.5  648.3  28009.5 

 2018  2476.3  7821.0  633.3  30473.4 

 2019  2482.6  7681.7  622.4  30498.4 

 
 Dövlət Statistika Komitəsi. 
 Cədvəldən aydın şəkildə görə bilərik ki, bu sahədə son illərdə bir o qədərdə artım müşahidə 

olunmamışdır. Cədvəldən onuda görə bilirik ki, hər növbəti il üzrə kəskin artım və kəskin azalma 
müşahidə olunmamışdır. Lakin son illərdə bu sahədə ciddi dəyişiklik edilməsi üçün bəzi addımlar 
atılmışdır. Bu addımları aşağıda qeyd edək. 

Heyvandarlıq Tədqiqat İnstitutu 2019-2025-ci illər üçün mövcud heyvan genofondunun 
qorunması, heyvandarlıqda innovativ və biotexnoloji metodların tətbiqi, yeni heyvan cinslərinin, 
yeni növlərin, xətlərin və xaçların yaradılması, idxal olunan heyvan cinslərinin adaptiv 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və rayonlaşdırılması, sənaye heyvandarlıq intensiv inkişaf, yem və 
bəslənmənin elmi inkişafı, istehsal və emal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi, 
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi kimi prioritet sahələrdə 
bu hədəflərə çatmaq üçün çalışır və çalışır. Azərbaycan şəraiti üçün yeni rəqabət qabiliyyətli cins 
mal-qaranın və onların hibridlərinin və hibridlərinin yaradılması, qoyunçuluğun sənaye əsasında 
intensiv inkişafı, yüksək keyfiyyətli pambıq istehsal edən və yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılmış 
iki məhsuldar ipək qurdu hibridinin yaradılması qarşıdakı vəzifələrdəndir. [4, s.98]. Bağçılıq 
bağlarının salınması, müasir saxsı qabların təşkili, ölkədə mövcud arı növlərinin bərpası və yeni 
arı populyasiyalarının və hibrid xətlərin, zoğların yaradılması, yem bazasının təşkili, Heyvandarlıq 
Tədqiqat İnstitutunun genetik mərkəz kimi əldə edilməsi, qorunması üçün xüsusi bərpa 
proqramları heyvandarlıq yemlərinin hazırlanması və bəslənməsi texnologiyasını inkişaf etdirmək 
üçün genofondu, müasir tələblərə uyğun heyvan, quş, arı və ipək qurdlarının yüksək məhsuldar 
cinslərinin yaradılması nəticəsində fermerlərə heyvandarlıq materialı ilə təmin etmək; 
heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarının, fermerlər üçün məsləhət mərkəzinə çevrilməsi və elmi 
tədqiqatların nəticələrinin tətbiqi institutun əsas məqsədləridir. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR  
Nətiəcədə deyə bilərik ki, hər zaman prioritet sahə olaraq xarakterizə olunan kənd 

təsərrüfatının inkişafı birmənalı şəkildə regionların inkişafında mühüm rola malikdir. 
Heyvandarlıq sahəsini inkişaf etdirmək üçün ekstensiv inkişaf modelindən intensiv inkişaf 
modelinə keçmək lazımdır. Yəni mövcud olan resursları saxlamaq, intensiv inkişaf yolu ilə bu 
sahədən gələn məhsulun kütləsini artırmaq lazımdır. Bununda əsas yollarından biri, ölkədəki 
fermerlərə subsidiyalar ayırmaq, bəzi güzəştlər etmək lazımdır. Bu problemlərin həllini 
sürətləndirsək böyük inkişafa nail olmaq olar.  
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Xülasə 
İnnovasiyayönümlü iqtisadiyyat Respublikamızın xammal ixracatçısından innovasiya və elm 

təməlli iqtisadiyyata keçidi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz məqaləmin məna kəsb edən 
hissələridə bu prosesə köklənib. Hansı ki, iqtisadiyyatı neftdən asılı olan bir ölkənin, 
innovasiyayönümlü iqtisadiyyata yönəlməsi ilə qeyri-neft sektorunun ön plana çıxması, 
innovasiya sahibkarlığının, texnoparkların və sənaye parklarının yaradılması bu iqtisadiyyatın 
təməl addımlarıdır.  

Açar sözlər: texnopark, innovasiya, inovasiyayönümlü iqtisadiyyat, əmək, əmək cisimləri, 
əmək alətləri, sənaye sektoru, sənaye parkları.  

 

Giriş. 
Məqalənin məqsədi ölkəmizdə hal-hazırda müxtəlif sektorlar üzrə gələcək yönümlü 

innovasiya siyasətinin reallaşdırılmasıdır. Bu siyasət isə innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın 
intensiv inkişafına, onun rəqabət qabiliyyətliyinin yüksəldilməsinə, innovasiya yönümlü 
proseslərinin idarə edilməsi istiqamətində meydana çıxan problemlərin həlli və innovasiya 
yönümlü idarəetmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsini təşkil edir. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz məqsədlərə uyğun müəyyən vəzifələrin yerinə yetirilməsi zərurəti 
yaranır ki, bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

6. İnnovasiya yönümlü sistemin nəzəri metodoloji aspektlərinin müəyyən edilməsi; 
7. Milli innovasiya sisteminin inkişaf modellərinin təhlili və innovasiyalı yönümlü iqtisadi 

inkişaf modelinə keçidin zəruriliyi; 
8. Dövlətin iqtisadi siyasətində innovasiya yönümlü fəaliyyətin əhəmiyyəti; 
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9. İnnovasiya fəaliyyətinə iqtisadi artım amillərinin təsirinin müəyyən edilməsi; 
10. Ölkəmizdə innovasiya yönümlü milli iqtisadi inkişaf modelinin stimullaşdırılması; 
11. İnnovasiya yönümlü prosesin idarə edilməsinin təkmilləşdirilmə istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsi. 
Məqalənin obyektini ümumilikdə innovasiya yönümlü fəaliyyətin təşkili mexanizmi və ya 

tətbiqi ilə əlaqədar ölkədə fəaliyyət göstərən müxtəlif strukturlar, predmetini isə innovasiya 
yönümlü fəaliyyətin formalaşması, tənzimlənməsi və innovasiyalı proseslərin idarə edilməsi üzrə 
inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və innovasiya proseslərinin idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi yolları təşkil edir. 

Məqalənin nəzəri metodoloji əsasını innovasiya proseslərinin idarə edilməsi üzrə Azərbaycan 
Respublikasında innovasiya yönümlü fəaliyyətin təşkili və tənzimlənməsinə istiqamətlənmiş 
hüquqi normativ sənədlər, müxtəlif elmi-tədqiqat işləri, qərarlar, proqramlar, innovasiya fəaliyyəti 
ilə bağlı müxtəlif elmi tədqiqatlar və bir sıra beynəlxalq təşkilatların innovasiya mexanizmi 
modelini metodikası təşkil edir.  

Məqalənin informasiya mənbəyi məqalənin mövzusuna uyğun olaraq müxətlif 
ədəbiyyatlardan (ingilis), statistik göstəricilərdən, internet saytlarından və Milli Respublika 
kitabxanasından və M.F.Axundov adına kitabxanadan, həmçinin digər vəsaitlərdən istifadə 
edilmişdir. 

 

TƏDQİQAT METODU 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev innovasiyayönümlü 

iqtisadiyyatın formalaşmasının dövlət tənzimlənməsi və sahibkarlıq təşəbbüskarlığına söykənən 
iqtisadiyyat modelinin bərqərar olmasına xüsusi əhəmiyyət verir. Müasir dövrün tələbinə uyğun 
olaraq, hər bir yeni fəaliyyət köhnə modellər əsasında yerinə yetirilərsə, heç bir səmərə verməz. 
Ölkədə bütün sahələrin modernləşdirilməsi, eləcə də sənaye sahəsinin modernləşməsinin və 
rəqabətqabiliyyətliliyinin artmasının göstəricisidir. Yəni əmtəə, xidmət və firmanın 
rəqabətqabiliyyətli olması, bütövlükdə ölkənində rəqabətqabiliyyətliliyini yaradır.  

 Hal-hazırda Respublikamızda bazar iqtisadiyyatının inkişafı və bununda özlüyündə 
sənayenin inkişafına təkan verməsi müəyyən müddətdən sonra yeniliklərin və innovasiyaların 
tətbiqi, həmçinin ETT-nin bazis rolunu oynaması sənaye və sənaye məhsulundan yan keçmir. 
Respublikamızın ilk öncəliyi Azərbaycan xalqının sənaye məhsuluna olan tələbatını ödəməkdir. 
Bunun üçündə sənaye sektorunda innovasiyayönümlü iqtisadi inkişafın perspektivlərindən, 
həmçinin sənaye sahəsində sənaye məhsulu üzrə ETT-nin imkanlarından istifadə edərək, baş 
verən texniki və digər prosesləri daha da sənaye məhsuluna tətbiq etməklə, bununlada ölkə olaraq 
günün tələblərinə cavab verən innovasiyayönümlü sistemi formalaşdırmış olacayıq. Bu 
innovasiyayönümlü sistemdə günümüz ən aktual prosesidir. 

Azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində həm dövlət, həm də özəl müəssisələr sənaye sahələri ilə 
məşğul olur və müəyyən keyfiyyət və standartda sənaye məhsulu istehsal edirlər. Bu məhsullar 
üzrə onların işlənmə mərhələsi, məhsul standartların təyin edilməsi, keyfiyyət yoxlanışlarının 
təşkili, mövcud kapitalın yetərliliyi, məhsulun həyat tsikli, ona təsir edən daxili və xarici amillər 
və onların təsir səviyyələri, bazarda sənaye məhsulunun qiymətinin formalaşması və 
qiymətləndirilməsi, dövlətin məhsul üzrə tənzimləyici siyasəti və strategiyası kimi məsələlər 
sənaye sektorunda məhsulun istehsalı və istehlakı prosesi üzrə mühüm faktorlardır. Çünki bu 
faktorlar ilk öncə sənaye məhsulunun qiymətinin formalaşmasında öz sözlərini deyir.  

Sənaye məhsulu əmtəə və yaxud istehsal xidmətləri (sənaye xarakterli iş) formasında ifadə 
edilən, müəssisənin fəaliyyətinin birbaşa səmərəli nəticəsidir. Sənaye öz daxili strukturuna və 
miqyasına görə maddi istehsalın ən zəngin və ən böyük sahələrindən biridir. Sənayedə istehsal 
cəmiyyətin mövcud olması və inkişafı üçün zəruri olan maddi nemətlər istehsalı prosesidir. 
Konkret istehsal şəraitindən asılı olaraq istehsalın məzmununu əmək prosesi müəyyən edir və 
aşağıdakı 3 şərti nəzərdə tutur: 
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1. əmək, yəni insanın məqsədə uyğun fəaliyyəti. Onun köməyilə insan cisimlərə və təbiət 
qüvvələrinə təsir göstərib onları, tələbatını ödəyə biləcəyi formaya salır; 

2. əmək cisimləri, yəni əmək prosesində bu və ya digər dəyişikliklərə məruz qalan və 
istehlak dəyərinə çevrilən təbiət məhsullarıdır. Əmək cisimləri təbiətdən hazır götürülən və ilk 
emaldan keçən əmək cisimlərinə (xammala və xam materiala) bölünür. Məhsulun maddi əsasını 
əmələ gətirən əmək cisimləri əsas materiallar, əmək prosesinin özünə səbəb olan və ya əsas 
materialın yeni xassə verən əmək cisimləri isə yardımçı materiallar adlanır; 

3. əmək alətləri, yəni insanların əmək cisimlərinə təsir göstərib öz tələbatına uyğun şəklə 
salmaq üçün istifadə etdiyi mexaniki əmək vasitələri – maşınlar, dəzgahlar, texnoloji alət və 
tərtibatlar. 

Bu üç şərt sənaye sektorunda sənaye məhsulunun formalaşması portfelini yaradır. İstər emal 
sənayesində, neft sənayesində və digər sənaye sahələrində bu üç şərtin olması sənaye məhsulunun 
formalaşmasına bariz nümunədir. Çünki sənaye məhsulu əməyin nəticəsində formalaşır. Bu əmək 
insan, yaxud hər hansı bir texnika (bunlar əmək cisimləri adlanır) tərəfindən yerinə yetirilə bilər. 
Son nəticə olaraqda yerinə yetirilən məhsul sənayedə əməyin nəticəsi olaraq göstərilir.  

İstehsal prosesinin təşkilinin mükəmməlliyi, tətbiq olunan texnika və texnologiyanın 
müasirliyi, son olaraq, rəqabətqabiliyyəti yüksək və dəyəri nisbətən aşağı olan məhsullar istehsalı 
üçün həlledici rol oynaması, idarəetmə qərarlarının düzgün tətbiqindən asılıdır. 

Sənayedə həlledici amil rolunu innovasiyayönümlü sahibkarlıq oynayır. İstehsal prosesində 
elmi-texniki tərəqqinin imkanlarını istifadə etmək, sənayenin inkişafına və onun strukturunun 
təkmilləşməsinə güclü təsir göstərir. Bu təsir kompleks xarakter daşıyır və demək olar ki, 
tükənməzdir. ETT yeni məhsul növlərinin meydana gəlməsinə səbəb olur. Bu prosesin təsiri 
altında cihazqayırma sənayesi, mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma, elektron və radiotexnika 
vasitələri istehsal edən sahələr, kimya sənayesi vasitələrinin istehsalı sürətilə inkişaf etməyə 
başlayırlar. Bunların nəticəsində innovasiyayönümlü sahibkarlıq inkişaf edir və genişlənir.  

Hal-hazırki dövrdə ölkə olaraq sənaye sektorunda qeyri-neft sənaye sahələrinə üstünlük 
veririk. Səbəb isə neftdən olan asılılığımızın aradan qaldırılmasıdır. Baxmayaraq ki, dövlətimizin 
bu vəziyyətə gəlməsinə səbəb neft sənayesidir ki, Respublikmazın inkişafında bu sənayenin 
köməyi danılmaz faktdır. Amma hər il yeni Dövlət strategiyaları formalaşır və həyata keçirilməsi 
üçün ölkə prezidenti tərəfindən əmr və sərəncamlar verir. Hansı ki, sənaye sektorunun davamlı 
şəkildə innovasiya yönümlü inkişaf üçün "Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış" 

4
İnkişaf 

Konsepsiyası çərçivəsində çoxsaylı layihələr hazırlanır, ən muasir infrastruktur yaradılır, islahatlar 
aparılır. Ölkə rəhbərliyinin müəyyənləşdirdiyi sosial - iqtisadi inkişaf siyasətinin prioritet 
istiqaməti iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafının təmin 
edilməsi, rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması və bu sahəyə investisiya qoyuluşunun 
sürətləndirilməsidir. 

Bu siyasətə uyğun olaraq, görülmüş işlərin nəticəsidir ki, son illər ÜDM-nin artımı qeyri-neft 
sektoru hesabına təmin edilir, rəqabətədavamlı məhsul istehsalı artır. Belə ki, 2018-ci ilin yanvar-
iyun ayları ərzində iqtisadiyyatda əsas kapitala qoyulmuş cəmi investisiyaların 55.4%-i və ya 
3505.0 milyon manatı qeyri-neft sektoruna yönləndirilmişdir. Əsas kapitala qoyulmuş 
investisiyaların 11.7%-i, qeyri-neft sektoruna yönləndirilən investisiyaların isə 21.1%-i və ya 
739.7 milyon manatı qeyri-neft sənayesi bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir (Qrafik 1). 

Ölkəmizdə hal-hazırda qeyri-neft sektorunun əsas sahələrindən olan qeyri-neft sənayesinin 
inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Bu sahənin inkişafının intensivləşdirilməsi məqsədilə sənaye 
müəssisələrinin müasir texnologiyalar əsasında yenidən qurulması, onların modernləşdirilməsi, 
yerli resurs və xammalla işləyən, ixrac qabiliyyətli məhsullar istehsal edən müasir sənaye 
komplekslərinin yaradılması, rəqabətədavamlı sənaye istehsalının genişləndirilməsi istiqamətində 
kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu prosesdə dövlət sektoru ilə yanaşı, özəl sektor da fəal 
iştirak edir. 

                                                           
4   https://president.az/news Prezident İlham Əliyevin 2013-cü il 29 may tarixli sərəncamı 

Baku Engineering University 347 Baku/Azerbaijan

https://president.az/news


 
Qrafik 1. Əsas kapitala yönləndirilmiş investisiyaların strukturu5 

 
Qeyd edim ki, bu sahədə artıq müvafiq qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 24 aprel 2013-cu il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Sənaye parkları 
haqqında Nümunəvi Əsasnamə" sənaye parklarının yaradılması, idarə edilməsi və onlarda 
sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyən çox mühüm baza 
sənədidir. 

6
Bütövlükdə ölkənin innovasiya siyasəti və strategiyası ilə yanaşı, hər bir regionun ayrıca 

işlənmiş innovasiya poqramı olmalıdır. Azərbaycanda artıq formalaşmış Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkı və Balaxanı Sənaye Parkı neft-kimya məhsullarını emalını və bək tullantıların emalını 
nəzərdə tutur. Digər bütün bölgələrdə innovasiya fəaliyyətinin dəstəkləndiyi ixtisaslaşmış sənaye 
və texnologiya parkına ehtiyac var. Bəs sənaye parklarının yaradılmasının məqsədləri nədir?

7
 

 

Bunlar aşağıdakılardır: 
1. İnnovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının 

inkişafı, xidmətlərin göstərilməsi üçün münbit şəraitin yaradılması və bu sahədə sahibkarlığın 
dəstəklənməsi; 

2. İqtisadiyyatın, o cümlədən qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafının təmin edilməsi; 
3. Ölkənin yerli və xarici investisiyalar üçün əlverişliliyinin artırılması; 
4. Əmək qabiliyyətli əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunun artırılması. 
Sənaye parklarının yaradılması, ölkə iqtisadiyyatının, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı-

na, iqtisadiyyatın modernləşməsinə, innovativ və elmtutumlu iqtisadiyyatın formalaşmasına, 
yüksək texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının genişləndirilməsinə, inves-
tisiya mühitinin cəlbediciliyinin artmasına, sahibkarlığın dəstəklənməsinə, ölkənin ixrac qabiliy-
yətinin genişlənməsinə, eləcə də məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsinə əhəmiyyətli təsir göstərə-
cəkdir. Sənaye və texnologiyalar parklarının yaradılması sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsi gös-
tərir ki, dünya iqtisadiyyatında qloballaşma proseslərinin sürətləndiyi və bazara çıxışla bağlı rəqa-
bətin gücləndiyi bir şəraitdə bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə dövlət dəstəyi-
nin verilməsi ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafını təmin edən müsbət amillərdən biridir. 

Sənayeləşmədə və innovasiya sahibkarlığının inkişafında ölkədə yaradılan texnoparkların 
əhəmiyyəti çox böyükdür.Texnoparklar yüksək keyfiyyətdə və həcmdə məhsul hazırlamaq 
qabiliyyətinə malikdir. Təbii ki bunada elmin son naliyyətlərindən və müasir texnologiyalardan 
istifadə etməklə nail olunur. Bu günlərdə Bakıda, eləcə də Respublikamızın digər bölgələrində 
texnoparkların və sənaye məhəllərinin yaradılması istiqamətində böyük işlər görülür. Bunların 
yaradılmasında məqsəd yerli və xarici sahibkarlığın inkişafı və müxtəlif istiqamətlər üzrə 
ixtisaslaşmalarına şərait yaratmaqdır. Belə ki, yeni yaradılan və istifadəyə verilən bu texnoparklar 
və sənaye məhəllələri yerli və xarici sahibkarların fəaliyyətini getdikcə genişləndirir. Burada əsas 

                                                           
5   https://economy.gov.az/article/azerbaycan-respublikasinda-qeyri-neft-sektorunun-inkishafi-2018-ci-ilin-birinci-rubu-

uzre/29186 
6   Vüsal Qasımlı. “İqtisadi Modernizasiya”. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı 2014 (səh.83-84, 91)   
7   A.MUSAYEV, “İNNOVASİYA İQTİSADİYYATI VƏ VERGİ STİMULLAŞDIRMASI”., Bakı-2014., (səh-56) 

Baku Engineering University 348 Baku/Azerbaijan

https://economy.gov.az/article/azerbaycan-respublikasinda-qeyri-neft-sektorunun-inkishafi-2018-ci-ilin-birinci-rubu-uzre/29186
https://economy.gov.az/article/azerbaycan-respublikasinda-qeyri-neft-sektorunun-inkishafi-2018-ci-ilin-birinci-rubu-uzre/29186


məqsəd yerli və xarici sahibkarların çalışmasını təmin etməkdir. Texnoparklara investisiya cəlb 
olunması üçün onlara müəyyən güzəştlər edilir.  

Texnoparkda həyata keçirilən fəaliyyətlər aşağıda verilmiş məqamlara görə əhəmiyyətli 
hesab oluna bilər:

8
 

 işsizliyin azaldılması,  
 sənayenin inkişaf etdirilməsi üçün tələb olunan bilik və təcrübənin təmin edilməsi,  
 universitetlərin cəmiyyətin inkişafında daha çox rol oyana bilməsi üçün lazım olan dəstəyin 

tapılması və ya təmin olunması,  
 kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi,  
 yüksək texnologiyaların inkişafı və bu texnologiyaya əsaslanan yeni xidmət və məhsulların 

formalaşdırılması, eləcə də rəqabətə davamlılığın artırılması. 
 

NƏTİCƏ. 
Ümumi yuxarıdakıları nəzərə almaqla deyə bilərik ki, hal-hazırda Respublikamızdakı siyasət 

qeyri-neft sektoru yönümlüdür və belədə davam edir. Bu prosesi qısaca dəyərləndirsək, 
beynəlxalq hesabatlara nəzər yetirək. Belə ki, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyilə aparılan iqtisadi islahatlara ən yüksək qiymət Dünya Bankının “Doing 
Business 2019” 

9
hesabatında Azərbaycanın dünyada ən islahatçı ölkə elan edilməsi oldu. “Doing 

Business 2019” hesabatında Azərbaycan 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerdə 
qərarlaşmaqla MDB-də lider mövqeyinə yüksəlmiş, BRİCS ölkələrinin hamısını, G20 ölkələrinin 
isə hər dördündən üçünü üstələmişdir. 

Son 10 ildə (2010-2019-cu illərə nəzərən) 3,2 dəfə böyüyən iqtisadiyyatın belə bir baza 
üzərindən, üstəlik neft hasilatının ilbəil azalması və neft qiymətlərinin kəskin volatiliiyi fonunda 
artım göstərməsi təqdirəlayiqdir. İqtisadi artımda neft sahəsinə nisbətən qeyri-neft sahəsi, dövlət 
bölməsinə baxanda özəl bölmə və qeyri-ticari sektorla müqayisədə ticari sektor getdikcə drayver 
rolunu daha çox oynayır. Bir sözlə, iqtisadi artımın kefiyyəti yüksəlir. Digər tərəfdən dövlət 
investisiyalarının qidalandırdığı iqtisadi model, islahatların transformasiya etdiyi, məhsuldarlığa 
və əlverişli biznes mühitinə əsaslanan modellə əvəzlənir.  

Respublikamızda formalaşan texnoloji yeniliklər, istər sənaye və texnoparklar olsun, istərsə-
də hələdə formalaşan və reallaşdırılmaq üzəri olan texnoloji yeniliklər bizə potensial innovasiya 
siyasəti yeritməyə dəstək verir. Uğurlu innovasiyayönümlü iqtisadiyyatın qurulması bu kimi 
texnoloji yeniliklərin reallaşdırılması nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında özünü biruzə verir. Bu 
prosesdə rol oynayan amillərin (həm insan, həm də xammal) innovasiyayönümlü iqtisadiyyatdan 
asılı olaraq sürətləndirici inkişaf fəaliyyəti və məhsuldarlığı görülən işin nəticəsidir.  

 
  

                                                           
8  İnnovasiya sahibkarlığı və texnoparklar. İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev. Bakı-2017 
9   https://en.president.az/articles/34463 

Baku Engineering University 349 Baku/Azerbaijan

https://en.president.az/articles/34463


ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
1. Gerguri Sh., Rexhepi G., Ramadani V. Innovation strategies and competitive advantage (Jurnal məqaləsi) // Современная 

экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2013. Вып. 8 (1). С. 10-26. 
2. Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 6 dekabr 2016-cı il. 
3. Aslanzadə İ.A. Dövlət innovasiya siyasətinin formalaşması və sənaye sektorunun rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi 

problemləri. İ.e.d. dissertasiyasının Avtoreferatı (Konfrans məqaləsi, tezis). AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu, 2013. 
4. “DOING BUSINESS 2019” - Training for Reform”, World Bank Group, page 13 (online məqalə) 
5. İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev., İnnovasiya sahibkarlığı və Texnoparklar, (Kitab) Bakı-2017, səh 33-82. 
6. Telman Hüseynov, Firmanın iqtisadiyyatı (Kitab), Dərslik, Bakı-2009. Fəsil 2 (səh-49), Fəsil 13 (səh-299). 
7. Akif Musayev, İnnovasiya İqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırması (Kitab), Bakı-2014. Səh 130-175. 
8. A.İ. XƏLİLOV, A.X. NƏBİYEV., Firma iqtisadiyyatı və sahibkarlıq (Kitab), Dərslik, BAKI – “MBM” – 2014. səh 22-74, 

105-121. 
9. Qasımov F.H., Nəcəfov Z.M. İnnovasiyaların yaranması, yayılması və inkişaf perspektivləri (Kitab). Bakı: “Elm”, 2009, 416 

s.. 
10. Tağıyev A.H., Aslanzadə İ.A. İnnovasiya menecmenti (Kitab). I hissə. Bakı, 2017, 368 s. 

 

 

Baku Engineering University 350 Baku/Azerbaijan



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT 
   

Baku Engineering University 351 Baku/Azerbaijan



SWOT METODUNUN TƏHLİLİ İLƏ MÜƏSSİSƏNİN 

PERSONALININ İDARƏ OLUNMASI 
 

DADAŞOV İ.F., PIRIYEV H.R. 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası 

AZ1089, Azərbaycan, Bakı, Hövsan qəsəbəsi, Elman Qasımov küç.  
E-mail: sled_tiqra@mail.ru  

 
Xülasə. Məqalədə müəssisə üzrə SWOT metodunun tətbiqi ilə personalın idarə olunması 
məsələlərinə baxılmışdır. 
Abstract. The article discusses personnel management through SWOT methodology. 
Аннотация. В статье рассматривается управление персоналом через методологию 

SWOT. 
Açar sözlər. kadr,strategiya, idarə etmə,heyət,müəssisə ,təşkilat,personal  
Key words. cadre, strategy, management, staff, enterprise, organization, staff 
Kлючевые слова. Кадрь, стратегия, управление, кадровый состав, предприятие, 

организация, персонал 

 

Giriş. 
İnsan resurslarının, kadr potensialının idarə edilməsi, bəşəriyyətin yarandığı gündən paralel 

olaraq inkişaf etmişdir. İnsan resurslarının idarəedilməsi, firmanın ehtiyacına cavab verən kadrla-
rın tapılması, inkişaf etdirilməsi, təhsilinin təmin edilməsi, qiymətləndirilməsi, əmək haqqı ilə 
təmin olunması və mükafatlandırılması kimi əsas funksiyalarının yerinə yetirilməsində iş qüvvəsi 
ilə bağlı olan müxtəlif problemlərin həll edilməsi üçün müəssisə və təşkilatların daxilində bu 
bölməyə böyük ehtiyac vardır. Müəssisə və təşkilatlarda insan resurslarının idarə edilməsində 
başlıca məqsəd onların potensialından, yaradıcı imkanlarından maksimum istifadə edilməsidir. 
Kadrların idarə edilməsi müəssisə iqtisadiyyatının tərkib hissəsi olduğuna görə bu həm də 
təşkilatlar haqqında təlimin tərkib hissəsidir. O, həm də dövlətin, hər bir firmanın başlıca kadr 
siyasəti ilə bağlıdır[1]. 

Məsələnin qoyuluşu. Bildiyimiz kimi kadrların idarə edilməsi strategiyası dedikdə –
müəssisənin resurslarla təminatını bilən, müəssisənin əsas strategiyasını anlayan işçilərin və ya 
işçi qrupunun təşkilatın məqsədinə çatması üçün yönləndirilməsi, idarə edilməsi tədbirlərinin 
məcmusudur. Kadrların idarə edilməsi strategiyasının əsas cəhətləri bunlardır:  

• Onun uzunmüddətli xarakterə malik olmasıdır. Bu onunla izah olunur ki, müəssisədə şəxsi 
heyətin psixoloji atmosferini dəyişmək, motivasiyanı, işçilərin strukturunu formalaşdırmaq uzun 
müddət tələb edir .  

 • Təşkilatın daxili və xarici mühit amilləri onun strategiyasına daim təsir edir.  
Şəxsi heyətin idarə edilməsi strategiyası funksional strategiya kimi 2 səviyyədə fəaliyyət 

göstərə bilər:  
• Təşkilatın ümumi strategiyasının həyata keçirilməsi üçün vaitəsı kimi  
• Çoxprofilli kompaniyanın hər bir sahəsi üçün əlavə ayrıca fəaliyyət sahəsi kimi[2].  
Əsas hissə. Şəxsi heyətin idarə edilməsi sahəsindəki güclü və zəif tərəflərin aşkar edilməsi 

təşkilatın uğurla movcud olması şəraitini təmin edir. Ona görə də daxili mühitin təhlili zamanı 
şəxsi heyətin strateji idarə edilməsi çərçivəsində müəssisənin xüsusi idarə etmə sahəsi olan şəxsi 
heyətin sistemli idarə edilməsi sahəsində hansı güclü və zəif tərəflərə malik olmasını aşkar etmək 
olduqca zəruridir. Bu məsələnin həlli üçün bir çox effektiv metodlardan istifadə edilir.  

Bu metodlardan biri SWOT metodudur.Təşkilatın heyətin idarə edilməsi sahəsindəki güclü 
və zəif tərəflərinin həmçinin imkanlarının və təhlükənin siyahısını tərtib etdikdən sonra növbəti 
mərhələyə onların əlaqələndirilməsi mərhələsinə keçilir. Bunun üçün SWOT matrisi tərtib olunur. 
Bu matris Tompson və Striklend tərəfindən aşkar olunub. Matrisin sol tərəfində 2 blok tərtib edilir:  
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• güclü tərəflər  
• zəif tərəflər  
 Bunlar daxili və xarici mühitin təhlilinin nəticəsində aşkar olunur. Matrisin yuxarı hissəsində 

də 2 blok tərtib edilir. Müəssisənin şəxsi heyətin idarə edilməsi sahəsindəki imkanları və 
təhlükələri . Bu blokların kəsişməsində 4 sahə yaranır: 

 • 1-ci sahə - güclü tərəflər və təhlükələr  
• 2-ci sahə -güclü tərəflər və imkanlar 
 • 3-cü –sahə zəif tərəflər və imkanlar 
 • 4-cü –sahə zəif tərəflər və təhlükələr  
Şəxsi heyətin idarə edilməsi ilə bağlı məsul şəxs bu sahələrə diqqət yetirməli və şəxsi heyətin 

idarə edilməsi ilə bağlı strategiyanın hazırlanmasında bu birləşmələrdən istifadə etməlidir[3].  
2-ci sahə üçün elə strategiya işlənib hazırlanmalıdır ki, güclü tərəflərindən xarici mühitdəki 

imkanların reallaşdırılması üçün istifadə edilsin. 1-ci sahə üçün hazırlanan strategiyadan güclü 
tərəflərdən istifadə edilməklə xarici mühitdəki təhlükələrin uzaq tutulması üçün istifadə 
edilməlidir. 3 cü sahə üçün hazırlanan strategiya müəssisənin xarici mühitdəki imkanlardan öz 
zəif tərəflərini gücləndirmək üçün istifadə etməyə yönəlməlidir. 4-cü sahənin strategiyası 
müəssisəyə daxildəki şəxsi heyətin idarə edilməsi ilə bağlı zəif tərəflərdən xilas olmağa və xarici 
mühitdəki təhlükələrdən təşkilatı uzaq tutmağa istiqamətlənməlidir. Əgər müəssisənin şəxsi heyəti 
yüksək innovativ potensial və ixtisasa malikdirsə və rayon, şəhər miqyasında sosial təminat 
sistemi pisləşirsə şəxsi heyətlə bağlı strategiya əlavə maliyyə və qeyri mənbələrin axtarışına və 
müəssisənin sosial infrastrukturunun inkişafının saxlanması üzrə qərarların qəbuluna, işçilərin 
şəxsi heyətinin digər şəhər və rayonlara axınına maneə olmaq üçün işçilərin sayını və potensialını 
saxlamaq üçün onlara sosial yardım, dəstəklərin genişləndirilməsi və gücləndirilməsinə 
yönəlməlidir. Yaxud, məsələn, müəssisədə şəxsi heyətin idarə edilməsi ilə bağlı qərarların qəbulu 
və icrası üçün lazımınca maliyyə ehtiyyatı yoxdursa lakin müəssisə əlverişli yerdə yerləşirsə və 
vakant yerlərə namizədlərin lazımi sayını cəlb edə bilmək və onların arasından ən yaxşılarını 
seçmək iqtidarındadırsa onda müəssisə rəhbərliyi heyətin idarə edilməsi ilə bağlı strategiyanın 
hazırlanması zamanı şəxsi heyətə yüksək ixtisaslı və müəssisənin ümumi məqsədlərinə xidmət 
edəcək bilikli şəxsi heyətin seçilməsinə lazımı miqdarda pul vəsaitlərinin ayrılmasına yenidən 
baxmalıdırlar.  

Hər bir müəssisənin zəif və güclü tərəfləri, imkanları və təhlükələri müəssisənin yerləşdiyi 
konkret situasiyadan asılı olaraq həmin müəssisəyə məxsus individual xarakter daşıya bilər. Ona 
görə də şəxsi heyətin idarə edilməsi strategiyasının seçilməsində SWOT matrisinin köməyi ilə 
bütün lazımı kombinasiyaları dəyərləndirmək lazımdır[4]. 

 

Cədvəl 1.SWOT metodunun təhlili ilə müəssisənin personalının idarə olunması 

  Ətrraf mühit imkanları 
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Şəxsi heyətin idarə edilməsi strategiyası təşkilatın ümumi strategiyasını tamamlamalı, 
müəssisənin bütün istiqamətlərdə uğurla fəaliyyət göstərməsini təmin etməli və elə qurmalıdır ki, 
müəssisənin strategiyasının həyata keçirilməsini ləngitməsin.  

Bununla bağlı şəxsi heyətin idarə edilməsi ilə bağlı lazımi strategiyanı hazırlanması prosesi 
maliyyə, material, intellektual resursların, mütəxəssislərin peşəkarlıq səviyyəsinin çatışmaması 
üzündən çətinləşərsə şəxsi heyətin idarə edilməsi strategiyasının işlənməsinin prioritet 
istiqamətləri işlənib hazırlanmalıdır. Ona görə də, strategiyanın seçilməsi kriteriyası kimi onun 
reallaşdırılması üçün resursların seçilməsi peşəkar ixtisaslı şəxsi heyətin lazimı miqdarda olması 
və başqa bu kimi amillər çıxış edə bilər. Strategiyanın seçilməsində güclü tərəflərin seçilməsi və 
idarəetmə qərarlarının hazırlanması bazis rolu oynadıqda bu təşkilata rəqabət mühitində şəxsi 
heyətlə bağlı sahədə üstünlüklərə malik olmağa imkan verir. Bunun da nəticəsində müəssisə öz 
rəqiblərinə qarşı özünün ümümi strategiyasının reallaşdırılmasının nail olur və rəqabətə davam 
gətirir[5].  

Nəticə. 
Beləliklə, qeyd edilənlərdən aydın olur ki, müəssisədə şəxsi heyətin idarə edilməsi 

strategiyasının seçilməsi, reallaşdırılması müəssisənin ümümi strategiyasının ayrılmaz tərkib 
hissəsidir və onlar birgə fəaliyyət göstərir, bir-birini tamamlayırlar. Müəssisənin güclü şəxsi 
heyətə malik olması onun ümumi strategiyasının reallaşdırılmasına xidmət edirsə, müəssisənin 
ümumi strategiyası da öz növbəsində şəxsi heyətin idarə edilməsi strategiyasının daim 
təkminləşdirilməsini əhatə etməlidir. Bu iki strategiyanı lazımınca dəyərləndirən və düzgün 
əlaqələndirən müəssisə uğurla fəaliyyət göstərə biləcəkdir.  
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XÜLASƏ 

Məqalədə neft emalı müəssisələrinin inkişafında kadr potensialının idarə olunmasının 
əhəmiyyətli məsələlərinə baxılmışdır. 

Abstract. The article considers significant aspects of manpower management in the 
development of oil refineries. 

Аннотация. В статье рассматриваются важные аспекты управления кадрами при 
разработке нефтеперерабатывающих заводов. 

Açar sözlər. kadr,potensial, personal, neft ,müəssisə ,kapital,SOCAR  
Key words. cadre, potential,staff,oil,enterprise,capital,SOCAR 
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Giriş. 
Müasir dövrdə müəssisələrdə kadrların idarə edilməsinin efektiv sisteminin yaradılması 

müvafiq kadr siyasətinin aparılmasını tələb edir. Bazar münasibətləri şəraitində insan resurslarının 
idarə edilməsində başlıca məqsəd onların potensialından, yaradıcı insanlardan maksimum istifadə 
edilməsidir. Müasir dövrdə müəssisələrin fəaliyyətində kadrların rolunun artması insan amilinin, 
onun intellektual yaradıcı funksiyasına olan zəruri tələbatdan irəli gəlir. Kadr potensialı müəssisə 
və təşkilatların həyatında müstəsna əhəmiyyəti vardır. Bu baxımdan müəssisədaxili səmərəliliyi 
təmin etmək və bunu ümumi keyfiyyətin yüksəldilməsinə doğru istiqamətləndirmək ən öndə 
vəzifələrdəndir. 

Ölkəmizdə bu gün neft kompleksi aparıcı rol oynayır və dövlətin inkişafına olan töhfəsi açıq-
aşkar görünür. Ancaq geniş miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi üçün fundamental və tətbiqi 
biliklərin,dövlətin və iqtisadiyyatın fəal iştirakı ilə yanaşı, müəssisələrdə yüksək ixtisaslı 
mütəxəssislərin olması - mühüm əhəmiyyət daşıyır.Texnologiyanın sürətli inkişafı şirkətin bütün 
heyətinin geniş təlim və yenidən hazırlanmasını tələb edir. 

Əsas hissə. 
Kadrların idarə edilməsi — peşəkar heyətlə müəssisənin təminatına və bu resursun savadlı 

istifadəsinə yönəldilmiş fəaliyyət sferasıdır. Səmərəli idarəetmə üçün, idarəetmə prosesinin 
mexanizmini, əməkdaşların davranışının dəyişikliyinə səbəb olan amillərin sistemini, həmçinin bu 
amillərə təsirin vasitələrini bilmək lazımdır. İdarəetmə mexanizmi və prinsiplərinin dərk 
edilməməsi təşkilatın fəaliyyətinin aşagı düşməsinə gətirib çıxara bilər. Amma yüksək ixtisaslı 
kadrları səriştəli idarəetmə, hər bir əməkdaşın düzgün motivasiyasının təşkili bütovlükdə şirkətin 
çiçəklənməsinə aparır və hər bir əməkdaşın həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarır.  

Kadrların idarə edilməsi həmçinin ayrı - ayrı müəssisə və şirkətlərin təşkilatı strukturu və 
strateji məqsədləri ilə də üzvü şəkildə bağlıdır. Kadrların idarə edilməsi istehsal amilləri, kadr 
planlaşdırılması, şaquli və üfüqi idarəetmə, rəhbərlik məsələləri ilə əlaqədardır. Ona görə də 
kadrların idarə edilməsi üzrə fəaliyyət obyektiv olaraq inteqrativ səciyyə daşıyır. Beləliklə, 
kadrların idarəedilməsi müəssisə və şirkətlərə rəhbərlik funksiyasının inteqrasiyası kimi təzahür 
edir və peşəkar bir fəaliyyət səviyyəsinə malik olur.  

 
Sxem 1. Kadrların idarə edilməsi sistemi və yarım sistemləri 

 
Bir qayda olaraq 1-ci yarım sistemə kadrların işə düzəlməsi, işdən getməsi, yerdəyişməsi, 

kadrların idarəetmə sisteminin informasiya təminatı, peşə meyli, məşğuliyyətin təmin edilməsi, 2-
ci yarım sistemə texniki, iqtisadi təlim, kadrların yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılması, 
kadrların ehtiyatları ilə aparılan iş, işgüzar gələcək, karyeranın planlaşdırılması və ona nəzarət, 
yeni işçilərin əməyə sistemli uyğunlaşması, 3-cü yarım sistemə kadrların idarə edilməsi strategi-
yasının hazırlanması, kadrlar potensialının təhlili, kadrlara olan tələbatın planlaşdırılması və 
proqnozlaşdırılması, əmək bazarının təhlil edilməsi, kadrların qiymətləndirilməsi və s. daxildir[1]. 

İdarəetmə birinci növbədə işçilərin birgə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və təşkilidir. Bu isə 
sözün geniş mənasında əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, insan amilinin nəzərə 
alınması, insan münasibətləri, əməyin təşkili, sosial inkişaf, təşkilatda əmək davranışı, kadr 
siyasəti ,əmək bazarı kimi ümdə problemləri əhatə edir. Beləliklə, işçi kadrların bir sistem kimi 
idarə edilməsinin öz xüsusiyyətləri, məzmunu və mənası vardır.  
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Qаrşıdа durаn məqsədlərin rеаllаşdırılmаsı üçün zəruri sаydа kadrların cəlb еdilməsi, həm 
də, bu zаmаn аyrı-аyrı funksiyаlаrı yеrinə yеtirəcək işçilərin kаtеqоriyаlаr üzrə sаyının və 
nisbətinin düzgün müəyyənləşdirilməsi hər bir sənаyе sаhəsinin, müəssisənin qаrşısındа durаn 
əsаs prоblеmlərdən biridir.  

İnsan resurslarının, kadr potensialının idarə edilməsi, bəşəriyyətin yarandığı gündən paralel 
olaraq inkişaf etmişdir. İnsan resurslarının idarəedilməsi, müəssisənin ehtiyacına cavab verən 
kadrların tapılması, inkişaf etdirilməsi, təhsilinin təmin edilməsi, qiymətləndirilməsi, əmək haqqı 
ilə təmin olunması və mükafatlandırılması kimi əsas funksiyalarının yerinə yetirilməsində iş 
qüvvəsi ilə bağlı olan müxtəlif problemlərin həll edilməsi üçün müəssisə və təşkilatların daxilində 
bu bölməyə böyük ehtiyac vardır.  

Ümumiyyətlə, müəssisə və müəssisələrin məqsədlərinə nail olmaq üçün düzgün 
planlaşdırılmış, seçilmiş və ixtisaslaşdırılmış insanları müəssisədə saxlamaq və məqsədyönlü 
şəkildə istiqamətləndirmək lazımdır. Bu fəaliyyətlər kadrların idarə edilməsinin ən vacib 
şərtlərindəndir. Müəssisə rəhbərləri insan resursları ilə bağlı olan siyasətin meydana gəlməsində 
bəzi ünsürlərin əhəmiyyətinin artdığını artıq dərk etmişlər. Məsələn, işçilərin qorunması, onların 
düzgün qiymətləndirmək, həyat standartlarına uyğun əmək haqqının verilməsi, yaradıcılıq 
sahəsində bəzi imtahanların verilməsi, işçilərin hər birinə qarşı eyni səviyyədə münasibət 
göstərilməsi və iş mühitinin rahatlığına nail olunması bu ünsürlərdəndir. Rəhbərlik dəyişiklikləri 
anında icra edən proaktiv strategiya və planların tam olaraq icrasına imkan yaradan idarəçilik 
fəaliyyəti nümayiş etdirirlər[2]. 

Azərbaycan Respublikasının neft sərvətlərindən istifadəni vahid dövlət siyasəti əsasında 
həyata keçirmək, neft sənayesinin idarəetmə strukturunu təkmilləşdirmək, yanacaq-enerji 
kompleksinin inkişafını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan respublika prezidentinin 
13.09.1992-ci il Fərmanı ilə Azərineft Dövlət Konserninin və Azərnefkimya İstehsalat 
Birliyininin bazasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti yaradılmışdır. 

SOCAR-ın tərkibində 3 istehsalat birliyi, 1 neft və 1 qaz emalı zavodu, Dərin Özüllər 
Zavodu, 2 trest, 1 institut daxil olmaqla hüquqi şəxs statusuna malik 23, qeyri-hüquqi şəxs 
statusuna malik 4 qurum fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) dünyada tanınmış iri və regionun 
ən böyük neft şirkətlərindən biridir. Missiyası Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji 
təhlükəsizliyini və neft-qaz, neft-kimya sənayesinin inkişafı üzrə strateji maraqları təmin etmək, 
qabaqcıl və ekoloji təmiz texnologiyalardan istifadə edərək Azərbaycanın elmi-texniki, iqtisadi və 
intelektual potensialının artırılmasına dəstək olmaq, regional və beynəlxalq enerji layihələrində 
həlledici mövqe tutmaq, karbohidrogen ehtiyatlarının və emal məhsullarının daxili və xarici 
bazarlarında satışından maksimal mənfəət əldə etməkdir. Şirkət Azərbaycan ərazisindəki neft və 
qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsi, neftin, qazın və qaz kondensatının hasilatı, emalı 
və nəqli, neft və neft-kimya məhsullarının, qazın daxili və xarici bazarlarda satışı, habelə ölkə 
ərazisində sənayenin və əhalinin təbii qazla təchizatı ilə məşğul olur. Burada həmçinin böyük 
həcmdə elmi-tədqiqat və layihə işləri yerinə yetirilir. SOCAR-ın məramı əməliyyat effektivliyi, 
sosial və ekoloji məsuliyyəti qabaqcıl təcrübəyə uyğun, şaquli inteqrasiya olunmuş iri beynəlxalq 
neft-qaz şirkətinə çevrilməkdir. Şirkətin missiyasını, davamlı və uzunmüddətli strateji inkişafını 
təmin etmək məqsədi ilə 2011-ci ildə işlənib hazırlanmış “SOCAR-ın 2025-ci ilə kimi strateji 
inkişafına dair kompleks plan” ilbəil yenilənir. 

Bu gün ölkəmiz üçün ən vacib məqamlardan biri odur ki, artıq Azərbaycan sərmayələr 
yatırılan ölkədən sərmayə qoyan ölkəyə çevrilməkdədir. Belə ki, 23 il bundan əvvəl 
iqtisadiyyatına, ilk növbədə neft-qaz sənayesinə xaricdən sərmayə cəlb etməyə çalışan 
Azərbaycan son illərdə SOCAR-ın timsalında artıq özü də digər ölkələrə, o cümlədən Türkiyə, 
Gürcüstan, İsveçrə, Ukrayna, Rumıniyaya və digər ölkələrə iri həcmli investisiyalar yatırır, yeni 
bazarlar kəşf edir, bununla da milli sərvətinə əlavə dəyər qazandırır[3]. 

Baku Engineering University 356 Baku/Azerbaijan



 
Şəkil 1. 1997-2017-cı illərdə respublika üzrə neft hasilatının dinamikası 

 
İnsan kapitalını özünün ən dəyərli aktivi hesab edən SOCAR personalın inkişafına qoyulan 

investisiyaları öz gələcəyinə qoyulan investisiyalar kimi qəbul edir. Şirkət işçilərin sosial rifahının 
yaxşılaşdırılmasını daim diqqət mərkəzində saxlayır, personalın peşəkar inkişaf imkanlarını və 
karyera yüksəlişini öz fəaliyyətinin pioritet istiqamətlərindən hesab edir. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 22 aprel 2013-cü il tarixli, 57 nömrəli əmri 
ilə təsdiq edilmişdir: 

ARDNŞ-nin kadr siyasəti – kadrların ehtiyat bazasının formalaşdırılması, kadr potensialının 
müəyyən edilməsi, əmək məhsuldarlığının artırılması üçün tələb olunan ixtisas və peşələr üzrə 
peşəkar kadrların mütərəqqi üsullarla işə cəlb edilməsi, kadrların inkişafı üçün lazımi şəraitin 
yaradılması və insan resurslarının daha səmərəli idarə edilməsi məqsədilə həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulan digər əlaqədar kompleks tədbirlər məcmusudur.  

İstiqamətlər:  
İnsan resurslarının seçilməsi – bərabər imkanların yaradılması prinsipinə uyğun olaraq 

müsabiqə (test, peşə sınaq imtahanları və müsahibə) yolu ilə işçilərin seçilməsi;  
Davamlı inkişaf – işçilərin hazırlıq və peşəkarlığını artıra biləcək təlimlərin 

müəyyənləşdirilməsi və təşkili;  
Karyera yüksəlişinin planlaşdırılması – işçilərin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

vasitəsilə vəzifə funksiyalarının icra vəziyyətinin və səriştələrinin ölçülməsi nəticəsində vəzifədə 
irəli çəkilməsi;  

Motivasiyanın idarə edilməsi – işçilərin maddi və qeyri-maddi (psixoloji-sosial) ehtiyaclarını 
müəyyən edərək onların səmərəli fəaliyyətini təmin edən həvəsləndirmə sisteminin qurulması və 
tətbiqi;  

Sosial təminat – əmək kollektivlərində işçilərin səmərəli fəaliyyətini və hüquqlarının 
qorunmasını təmin edən sosial-təminat sisteminin inkişaf etdirilməsi;  

Əməyin mühafizəsi – işçilərin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə təhlükəsiz və 
sağlam əmək şəraitinin təmin edilməsi.  

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər: 
 1. Kadr potensialına və personala olan tələbatın kəmiyyət və keyfiyyət üzrə 

müəyyənləşdirilməsi, təhlili və tətbiq edilməsi; 
 2. Vakant yerlərə işçilərin seçilməsi və yerləşdirilməsi sisteminin qurulması və həyata 

keçirilməsi;  
3. İşçilər tərəfindən lazımi bilik, bacarıq və davranışların qazanılması məqsədi ilə təlim və 

inkişaf planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;  
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4. İşçilərin şirkət daxilində daimi inkişafını təmin edən, onların bilik, bacarıq və məsuliyyət 
səviyyəsi nəzərə alınaraq potensialını aşkara çıxaran və obyektiv əsaslarla vəzifədə irəli 
çəkilməsinə xidmət edən karyeranın idarə edilməsi sisteminin qurulması;  

5. Funksiyaların icrası zamanı beynəlxalq standartlara uyğunluğun təmin olunması, 
operativliyə imkan verən yeni texnologiyaların tətbiqi, proseslərin avtomatlaşdırılması; 

 6. İnsan resurslarının idarə edilməsi proseslərinin ARDNŞ-nin bütün struktur vahidlərində 
qabaqcıl üsullarla, eyni prinsiplər əsasında planlaşdırılması, həyata keçirilməsi və nəzarətdə 
saxlanılması;  

7. İşçilərin maddi və qeyri-maddi mükafatlandırılması, sığortalanması, tibbi xidmətlərlə 
təmin edilməsi, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və təqaüdə çıxan işçilərə maddi yardımın 
verilməsi; 

 8. Kollektivdə əmək gərginliyinin səviyyəsinin müəyyən edilməsi; 
 9. Sağlamlıq, ətraf mühitin qorunması, təhlükəsizlik prinsiplərinə uyğun iş şəraitinin təmin 

edilməsi. 
SOCAR-da həyata keçirilən kadr siyasəti şirkətin mövcud kadrlarının saxlanılmasına, onların 

inkişaf etdirilməsinə, insan resursları imkanlarından daha səmərəli istifadə edilməsinə, eyni 
zamanda beynəlxalq standartlara, bazar iqtisadiyyatında daima dəyişən tələblərə cavab verən və 
SOCAR-ın inkişafı strategiyasına uyğun personalın idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsinə 
yönəlmişdir. SOCAR-ın bütün səviyyələrində davamlılıq məramının və missiyasının 
yayılmasında İnsan resurslarının idarəedilməsi aparıcı rol oynayır[4]. 

Nəticə. Kadrların idarə edilməsi müəssisə iqtisadiyyatının tərkib hissəsi olduğuna görə bu 
həm də təşkilatlar haqqında təlimin tərkib hissəsidir. O, həm də bir müəssisənin başlıca kadr 
siyasəti ilə bağlıdır. Ona görə də kadr potensialı müxtəlif aspektlərin vəhdəti halında öyrənilməli, 
tədqiq olunmalıdır. Burada, həmçinin işçinin sosial, işgüzar fəaliyyəti, səmərəliliyi konkret 
vəziyyətdən asılı olaraq qiymətləndirilməlidir. Kadr potensialının idarə edilməsinə müasir dövrdə 
dünya miqyaslı və müəssisə daxili mühüm problemlər cərgəsində yanaşılması digər aspektlərlə 
yanaşı əməyin çevik və səmərəli təşkili, təşkilatların operativ və strateji funksiyaları, peşə 
irəliləyişləri, motivləşdirmə modellərinin seçilməsi, menecment konsepsiyasının təkmilləşdiril-
məsi, şəxsi keyfiyyətin və məhsul keyfiyyətinin yüksəldilməsi, heyətlə istehsal sisteminin bir 
vacib ünsürü kimi yanaşılması, müəssisədaxili səmərəliliyin artırılması və sair məsələlər də 
kompleks şəkildə həll edilməlidir. Kadrları düzgün, effektiv idarə edilməyən müəssisə rəqabətdə 
daim uduzmağa məhkumdur. 
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INTRODUCTION 
The food industry is one of the oldest industries generating value for the nations’ economy. 

Hence every country pays special attention to the development of food industry. Azerbaijan 
considers the industry as one of the necessary sectors and one of the areas of the non-oil sector. 
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Azerbaijan intends to promote added value in the agriculture and food industry. A number of 
reforms and programmes are implemented to this effect [1, 4]. 

Due to the amount of manufactured products, and the number of employed people, food 
industry is in the 1st place among the industrial fields in Azerbaijan. This is one of the specialized 
fields of the economy, Wine, canning, tobacco, and Republic’s mineral waters are the main 
products of food industry [4, 6].  

The modernization and expansion of the agriculture and food industry is a leading priority in 
the Azerbaijani government’s diversification strategy. Recently launched reforms, initiatives and 
programmes for food production and processing, as well as the Roadmap for Developing 
Agribusiness, adopted in December 2016, are yielding early results . 

According to the book published by the German-Azerbaijani Chamber of Commerce, 
production in the agriculture, hunting and fishing sector increased by an annual average of 
approximately 4.6 percent from 2015-2018 to more than $4 billion in 2018. For 2019-2020, the 
government expects annual average growth of 4.7 percent. The food and beverage industry, with 
annual production worth around $2 billion, accounts for about one-third of the output from 
Azerbaijan’s manufacturing industry [3]. 

DIFFERENT TYPES OF FOOD PRODUCTS 
The agriculture, hunting and fishing sector contributed approximately 5.5 percent of the 

country’s added value in 2017 and employed 1.8 million people, two-fifths of the Azerbaijani 
workforce. The programmes for expanding the manufacture and processing of agricultural 
products that have been adopted in recent years and those still at the planning stage should 
contribute to greater self-sufficiency in the food and beverage industry, as well as to increased 
exports from the non-oil sector. The expansion initiatives apply to product groups including nuts, 
citrus fruits, tea, rice, tobacco, wine, livestock production and the fishing industry [6]. 

As the types of agricultural products are various, the composition of the food industry varies 
as well flour-grinding-cereals, sugar, butter, starch, canned fruit-vegetables, tea industry 
enterprises realize the procession of planting products. Meat, milk, butter and cheese industries 
are based on animal husbandry products. Bread-baking, macaroni, confectionary, and food –
concentrate fields deal with the manufacturing final products. The processing of salt and fish 
products is included to the food industry as well. 

As the transportation of raw materials required for processing sugar, vegetable oil, canned 
fruit and vegetables, butter and cheese, the mentioned fields are developed mainly in the raw 
material regions. 

Bread-baking, macaroni and dairy industry enterprises are located in the large cities and 
densely populated consumption regions. It is more effective to construct flour-grinding-cereals 
and meat industry enterprises both in the raw material and consumption regions.  

The initial processing of the majority food industry products (grape, tobacco, and tea) is 
conducted in the raw material regions. However, they become final products in the consumption 
regions. The processing plants of fish products located in the coast regions. 

FOOD INDUSTRY INDICATORS OF AZERBAIJAN 
Due to the amount of manufactured products, and the number of employed people, food 

industry is in the 1st place among the industrial fields in Azerbaijan. This is one of the specialized 
fields of the economy, Wine, canning, tobacco, and Republic’s mineral waters are the main 
products of food industry.  

Wine-making is one of the widespread fields in the country. The initial processing plants are 
situated in the regions, where grapes are grown. The final product – wine or cognac plants operate 
in Baku (№1 and 2), Gandja, Goychay, Shemkir, Khanlar, Shamakhi and Nakhchivan. Wine 
plants of Azerbaijan produce more than 60 brands of wine, including 17 sorts of sore wine 
(“Bayan”, “Alsharab”, “Sadilli”, “Medrese”,”Novruzlu”, “Shamkhor”, “Qarakend”), 20 sorts of 
dark dessert wine of portvain type (“Agstafa”, “Alabashli”, “Agdam”, “Qizil Sherbet”, “Qara 
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yeri”, “Qara Chanag”, “Mil”, “Goytepe”, “Garabakh”, “Shahbuz”, “Azerbaijan”, “Shamakhi”, 
“Kurdemir”) and cognacs (“Goy-gol” – 3,4,5 star, “Baku”, “Yubileyni”) [6]. 

The coming industry enterprises process fruit-vegetable, as well as fruit and fish products in 
Khachmaz region, there are many fruit-vegetable canning enterprises, which built close to the raw 
material bases. A canning enterprise in Quba-Khachmaz, and canning plant in Quba, Qusar, and 
Khudat cities function this field. Ordubad in Nakhchivan economic region, Sheki, Gebele, 
Balaken, Qakh, Nic in Sheki-Zakatala economic region, Ucar, Goychay, Sabirabad in Aran 
economic region, and Lenkeran, Masalli in Lenkeran-Astara economic region are the main 
canning industry centers. 

Banka fish plant in Aran economic region, Mingechevir, Hadjiqabul, Xilli fish resources of 
the Caspian and Kura River. In addition, Lenkeran fish plant in Lenkeran-Astara economic 
region, Narimanabad fish plant, Khudat fish plant Quba-Khachmaz economic region, Hovsan fish 
plant in Absheron economic region, and the plant in H.Z.Tagiyev settlement are the main 
enterprises of fish production.  

There are fish-breeding plants in the water reserviors of the Republic, fresh-water lakes, as 
well as in other water bases. The majority of these plants are located in the Neftchala region in the 
mouth of the Kura River. 

One of the important fields of food-industry – meat production is conducted in the meat 
enterprises in Baku, Gandja, Sheki, Mingechevir, Nakhchivan, Agdam, Imishli, Lenkeran, and 
Khirdalan in Baku, Sumgait, Gandja, Mingechevir, Lenkeran, Khirdalan, Shamakhi, Berde, 
Zerdab, Salyan, and Siyezen, there are many dairy production enterprises. A number of flour-
grinding plants of the Republic importance are operating in Baku, Gandja, Nakhchivan, 
Kurdemir, Agdash, Yevlakh, Shabran, and Gileri [5]. 

These fields of the industry and bread-baking serve to meet the domestic demand of the 
country. Currently, besides the large cities, there are small enterprises in the village and 
settlements (small mills and bread-baking workshops) and their network is enhanced. 

The package of mineral waters, which are useful for health, is also very important. The useful 
mineral waters include Istisu, Sirab, Badamli, Vaykhir, Daridag and so on. There are already 
several enterprises engaged in this field. There is “Badamli” water-filling enterprise in Shahbuz 
and Nakhchivan, “Sirab” enterprise in Nakhchivan. “Badamli” plant in Nakhchivan was built in 
1949, “Sirab” plant in 1976.  

Lenkeran tea is considered to be the best quality tea in Azerbaijan. In the competition held in 
Leipzig in 1981, it was awarded “Azerbaijan bouquet” prize and the golden medal. In the 
international contest held in Madrid in 2002, Azerbaijan tea was awarded the “XXI century 
European golden prize”, and in the Madrid competition “For quality and technology” in 2005, the 
“Natural tea” of Lenkeran was awarded another “Golden medal” of Europe. In 2010, 544.9 tons 
of green tea leaves were produced in the Republic [6].  

REFORMS AND EXPANSION PROGRAMMES 
For the first time in many years, gross fixed capital formation in the food, agriculture, hunting 

and fishing sectors increased significantly in 2017. Price-adjusted growth was 77% over the 
previous year; it is still, however, at a relatively low level - valued at $360 million. Doubledigit 
growth continued in 2018. This trend is likely to solidify in the medium term [3]. 

Reforms and initiatives started to boost food industry [3].  

 Establishment of food and agricultural parks and larger agricultural cooperatives,  

 Programmes to expand the product groupings raw cotton, cocoons, citrus fruits, 
pomegranates, wine, rice, hazelnuts, tea, tobacco, animal husbandry and fish farming (the latter 
two programmes are currently in preparation),  

 Joint projects with the World Bank for the development of rural infrastructure and 
greenhouse farming, The modernisation and expansion of the agriculture and food industry is a 
leading priority in the Azerbaijani government’s diversification strategy. Recently launched 

Baku Engineering University 360 Baku/Azerbaijan



reforms, initiatives and programmes for food production and processing, as well as the Roadmap 
for Developing Agribusiness, adopted in December 2016, are yielding early results.  

 Establishment of phytosanitary and veterinary services and creation of efficient value 
chains (the Azerbaijan Rural Investment Project and Agricultural Competitiveness Improvement 
Project),  

 Increased project funding via the Entrepreneurship Development Fund, and  

 Establishment of state agricultural development centres as one-stop-shop service 
providers based on former regional branches of the Ministry of Agriculture. 
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XÜLASƏ 
Sənaye təşkilatları qanuni öhdəliklər və bazar tələbləri tərəfindən məhsulun dizaynı və 

istehsalında daha ekoloji bir yanaşma tətbiq etmək üçün artan təzyiq altındadır. Bu tələbi ödəmək 
üçün təcrübəli bələdçiyə ehtiyac var idi. Sirr deyil ki, ətraf mühitin idarəetmə sistemi standartları 
bu ehtiyacı ödəmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrində istifadə olunur. Bu işdə, Bakıdakı bir sıra 
istehsal müəssisələrinin ətraf mühitin idarə olunması ilə bağlı hazırkı vəziyyətini ortaya çıxarmaq 
üçün aparılan sorğunun nəticələri dəyərləndirildi. Aparılan araşdırmalarda, ekoloji idarəetmə 
sisteminin standartlarından nə qədər uzaq olduqlarını anlamaq üçün bu kiçik və orta müəssisələrin 
ekoloji həssaslığı qiymətləndirilmişdir. Bəzi araşdırmaçılar şirkətlərin ekoloji həssaslığı ilə 
rəqabət üstünlüyü verəcəyini iddia edirlər. Eyni sənaye bölgəsində ekoloji təmiz idarəetməni fəal 
şəkildə tətbiq edən şirkətlər müxtəlif məsələlərdə üstünlük verirlər. Eyni bazarda həm araşdırma 
və inkişaf etdirmə, həm də öhdəliklərlə şirkətə xas olan yeniliklərə və təşkilat qabilliyətlərə 
riayyət etmək səyləri nəticəsində biznesdə rəqabət üstünlüyü təmin edir və beynəlxalq bazarda bir 
yer təmin edir.  

Açar sözlər: ekolojiya, istehsal müəssisəl 

GIRIŞ 
Bir çox qərb ölkələrində geniş istifadə olunan ekoloji idarəetmə konsepsiyası son illərdə 

ölkəmizdə də marağa səbəb olmuşdur. Bu konsepsiya həm ölkə səviyyəsində ekoloji siyasətin 
həyata keçirilməsini təmin edəcək bir qurumun yaradılması, həm də ekoloji problemlərin 
yaranmasında mühüm rol oynayan və ekoloji problemlərə səbəb olmayan sənaye müəssisələrinin 
istehsalı kimi başa düşülə bilər. Ümumiyyətlə, həm dövlət, həm də özəl sektorlarda uyğun bir 
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rabitə, planlaşdırma, koordinasiya və nəzarət sisteminin yaradılması və bu sistemin işlədilməsi 
üçün bir qurumun yaradılması ətraf mühitin idarə edilməsinin əsas elementidir. Zamanla güclənən 
ekoloji siyasət və qanunlarla istehsal sektorunun ətraf mühitə daha həssas məhsullar istehsal 
etməsi uğrunda təzyiqlər artır. Məhsul dizaynına və istehsalına daha dəqiq bir yanaşma həyata 
keçirmək üçün artan təzyiqlər, 21-ci əsrdə sənayenin üzləşdiyi əsas dəyişikliklərdən biridir.Buna 
görə ekoloji cəhətdən həssas məhsul və xidmətlərin istehsalı ətraf mühitin idarə edilməsinin 
açarıdır. (Maxwell, 2003; 883) Müştərilərin ətraf mühit məsələlərinə dair məlumatlıılığı 
məhsulların ətraf mühitə təsiri haqqında biliklərini artırdıqca, alış qərarlarında mühit meyar kimi 
qiymətləndirmə dərəcəsi də artmışdır. Bu həssaslıq nəticəsində daha sərtləşən ekoloji siyasət 
beynəlxalq bazarda iştirak etmək istəyən müəssisələr üçün ətraf mühitin idarəetmə sistemi 
standartlarının olmasının zəruriliyini vacib etdi 

1. TƏDQIQAT METODU 
Avropadakı ictimaiyyət ekoloji problemlərdən çox xəbərdar olur. Hal-hazırda müəssisələrin 

ekoloji prioritetləri məhsulların ömrü və qurğuşun kimi zərərli ağır metal tullantılarının atılması 
məsələsidir. Avropa birliyinin ətraf mühit agentliyi (EEA) tərəfindən Kiev konfransı üçün 
hazırlanan “Avropanın ətraf mühiti; üçüncü qiymətləndirmə” göstərdi ki, sənaye çirkab sularında 
ağır metallar son on ildə xeyli azalmışdır. Müvafiq müalicə sistemlərinin qurulması ilə əlaqədar 
araşdırmalara diqqət yetirilir. Birlik ölkələrinə ixrac olunan və idxal olunan malların 
əksəriyyətində bu məsələlərə baxılır. ABŞ-da ekoloji qaydalar bir çox şirkət və sənayedə aktiv 
ətraf mühit davranışlarını nümayiş etdirməyə imkan verdi. Ən böyük beynəlxalq şirkətlər illik 
ekoloji fəaliyyət hesabatları hazırlayır. 

Ümumiyyətlə internetdə yayımlanan bu hesabatlarda resurs istifadəsi ilə bağlı hədəflər və 
çıxışlar göstərilir və vahid mallar və xidmətlər istehsalında çirkləndirici maddələrin yayılması 
təmin edilir. Təchizat zəncirindəki ekoloji yanaşmalarla bağlı araşdırmalar ABŞ-da davam etsə 
də, Avropadakı səviyyəyə çatmamışdır. 

Bütün dünyaya məhsul satan Yaponiyada ən təsirli nümunələrdən İSO 14000 standartı 
seriyasına olan böyük maraqdır. İSO 14000 standartları kütləvi nəqliyyat da daxil olmaqla bütün 
ictimai sahələrdə ölkə daxilində reklam edildi. Az mıqdarda təbii ehtiyyatları və ərazisi ilə 
müqayisədə resursların istifadəsi və iqtisadiyyatı arasında yüksək səviyyəli bir tarazlıq 
qurmuşdur.Yaponiya, Amerika və Avropaya nisbətən CO2 tullantılarına və qlobal istiləşməyə 
daha çox əhəmiyyət verir. 

Yaponiya “yaşıl alış-veriş” haqqında qanun hazırladı. Yaponiya höküməti tullantıların təkrar 
emalı üçün Yaponiyaya məxsus milli bir layihə hazırlayır. Xüsusi ilə də PVC-nin təkrar emalı 
üçün dövlət sərmayələri davam edir. ARDNŞ-nin idarə və müəssisələrində yaranan tullantıların 
idarə olunması sisteminin səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün bu proseslərin komponentləri olan 
tullantıların yığılması, çeşidlənməsi, daşınması, yerləşdirilməsi və basdırılması işləri tullantıların 
idarə olunması planına uyğun həyata keçirilir. TİOP-da nəzərdə tutulduğu kimi ARDNŞ-nin idarə 
və müəssisələrində formalaşan istehsalat tullantıları və qazma ştamı Ekologiya idarəsinin 
“Tullantı Mərkəzi”nə təhvil verilir. Tullantı Mərkəzinin daha müasir tələblərə uyğun fəaliyyət 
göstərməsini təmin etmək məqsədi ilə ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyi (TİA) tərəfindən ayrılan 
qrant əsasında ARDNŞ və ABŞ-nın M.İ L.L.C çərçivəsində Tullantı Mərkəzinin yenidən 
qurulması layihəsi üzrə “Texniki-İqtisadi əsaslandırma” sənədi hazırlanmışdır.  

Azərbaycanda ilk dəfə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Təcrübə-Sənaye 
Zavoduna (TSZ) inteqrə edilmiş idarəetmə sistemi standartları üzrə (İSO 9001:2015, 
İSO14001:2015; OHSAS18001; 2007) yeni versiya olan beynəlxalq sertifikatları təqdim edilib. 
“Zygen Caspian Consultinq” şirkəti tərəfindən keçirilən audit yoxlamalarının nəticələrinə görə, 
TSZ-yə İSO 9001: 2015, İSO 14001:2015 və OHSAS 18001:2007 Beynəlxalq Standartları üzrə 
sertifikatların verilməsi qərar alınıb. Öz sektorunda İSO 14001 ekoloji sertifikatını alan ilk türk 
şirkəti NETAS-dır. Belə ki, misin qatı tullantı kimi ətraf mühitə təsirinin qarşısını almaqdan əlavə, 
ildə 20 min dollar milli iqtisadiyyata töhvə veirir. Ətraf mühitin idarə olunması ilə maraqlanan 
insanlar gənc və təhsilli olsalar da ətraf mühitin idarə edilməsindən xəbərsizdirlər. Müəssisələrdə 
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ətraf mühitin idarə olunması ilə məşğul olan ayrıca şöbə olmadığından ətraf mühit üzrə 
mütəxəssis yoxdur. (Bedük, 2004: 91-120) Tədqiqatda iştirak edən müəssisələrin 23-ü qida 
sektorunda, 7-si quşçuluq təsərrüfatlarında, 2-si PVC-də, qalanı isə toxuculuq, metal və boya 
sənayesində fəaliyyət göstərir. 

Ekoloji problemlərin yaranması ilə bağlı suala verilən cavablar qiymətləndirildikdə 
maraqlıdır ki, müəssisələrin əhəmiyyətli bir hissəsində, məsələn 48,6% menecerlər sənayedən 
qaynaqlanan ekoloji problemlərə görə məsuliyyət daşıyırlar. İstehsal sahəsindəki müəssisələrin 
ekoloji həssaslığını müəyyənləşdirməyi hədəfləyən suala verilən cavabların nəticələri aşağıdakı 
cədvəldə verilmişdir. Cavabların əksəriyyəti istehsalın tullantılarını azaltmaq idi. Bir çox qida 
fabrikində əmələ gələn tullantılar müxtəlif istehsal proseslərində istifadə edilə bilən qiymətli 
tullantılardır və buna görə təkrar istifadə proseslərinə keçirlər. Yüksək miqdarda enerjinin tələb 
olunduğu fabriklərdə LPG ilə yanaşı elektrik enerjisi də istifadə edilir. Bəzi müəssisələr üçün ən 
vacib fəaliyyət baca filtrindən istifadə etmək və ya havanın kömürdən çirklənməsinin qarşısını 
almaq üçün enerji qənaət proqramlarını hazırlamaqdır. Tullantı sularının miqdarının azaldılması 
ilə bağlı fəaliyyətlər ümumiyyətlə istifadə olunan suyun miqdarının azalmasına yönəlmişdir və 
çirklilik parametrlərini azaltmaq üçün nəzərdə tutulmayıb (Sosial və İqtisadi Tədqiqatlar Jurnalı 
Kanalizasiya sisteminə heç bir təmizlənmədən müəssisələrdən axıdılan çirkab sularının 
xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün ölçmə aparır. Bəzi müəssisələr tullantı sularında yağ 
dəyərinin yüksək olduğunu bildirirlər. Bununla birlikdə bu müəssisələrin bir çoxu yalnız təxmin 
edilən məlumat verir və parametrik ölçü aparılmır. 

 
İstehsal sahəsində ətraf mühitə həssas ən vacib Sıxlıq Yüzdə 

fəaliyyət nədir? 
Bərpa olunan ehtiyyatların istifadəsinin prioriteti 

 
1 

 
2,9 

İstifadə olunan enerjinin miqdarının azaldılması 3 8,6 

İstehsaldan tullantıların azaldılması 14 40,0 

Təkrar emal proseslərinin təkmilləşdirilməsi 5 14,3 

Təkrar istifadə metodlarını yaxşılaşdırmaq 11 31,4 

Məhsulun qalma müddətini uzatmaq 1 2,9 

Toplam 35 100,0 

Cədvəl 1. İstehsal sahəsində ətraf mühitə həssas ən vacib fəaliyyət 
 

Sorğuda iştirak edən 35 müəssisədən 10-u ekoloji cəhətdən həssas fəaliyyətin ilk üç səbəbin-
dən biri kimi Avropa Birliyinə uyğunluqda olduğu müəyyən edilmişdir. Bir çox müəssisələr 
Avropa Birliyinə girməsi vəziyyətində ola biləcək rəqabət dezavantajlarını gözə almırlar. 

Qiymətləndirmə tədqiqat çərçivəsində müəssisələrdə ətraf mühitin idarə olunması ilə əlaqəli 
ən vacib problem davamlı inkişaf prinsipinə uyğun hərəkət və təcrübələrin hazırlanması barədə 
biliklərin olmamasıdır. Problemi daha da çətinləşdirən məqam ətraf mühitin idarəetmə sistemi 
standartlarının müəssisəyə verə biləcəyi üstünlüklərdən xəbərsiz olmasıdır. Bununla yanaşı 
standartlarda təqdim olunan müsbət imic Beynəlxalq Bazarda əhəmiyyətli bir rəqabət üstünlüyü 
təmin edir. Qanuni boşluqlar və maliyə çatışmazlığı bütün inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 
ümumi problemdir. 

Ətraf mühitin çirklənməsinə verdiyi töhfə baxımından kritik sayda qəbul edilən müəssisələrin 
ətraf mühitdəki məsuliyyətlərini dərk etmələri və yaratdığı problemlərin həllində iştirak etmələri 
tələb olunur. Bu da yalnız istehlakçının inkişaf etmiş ölkələrdə məlumatlandırma səviyyəsinə 
çatdıqda və standartların və qanuni tədbirlərin həyata keçirilməsində mümkündür. 

2. NƏTICƏ 
Ətraf mühitin idarə olunmasında aktiv yanaşmanın tətbiq olunduğu müəssisələrdə ətraf 

mühitin qiymətləndirilməli olan əsas məsələlər arasında ön sırada olması və ətraf mühit və ətraf 
mühit məsələsini bütün işçilərin qəbul etməsi və davamlı yaxşılaşdırılma siyasəti çərçivəsində 
ətraf mühit məsələlərini ümumi keyfiyyət idarəetmə ilə uyğunlaşdırması məqsədi daşıyır (Borri 
1995;39) 
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Ətraf mühitə uyğun idarəetmə yanaşması tətbiq edən bir şirkət dünya ekosisteminin daşıma 
qabilliyətindən çox olmayan fəaliyyətini davam etdirir. Belə şirkətlər təbii ehtiyyatların yenilənmə 
dərəcəsindən çox istifadə etmirlər. Minimum enerji ilə ən səmərəli məhsul istehsal edir və nəql 
edirlər. Uzunmüddətli və təkrar istifadə edilə bilən məhsullar istehsal edirlər. 

Tullantıları təbii sistemin daşıma qabilliyətindən çox istehsal etmir və bu məqsədlərə çatmaq 
üçün digər şirkətlər və təşkilatlarla birlikdə çalışırlar. Müəssisənin ekoloji hədəflərinə çatmaq 
üçün yaratdığı ekoloji idarəetmə sisteminin qurumların yaradılması məqsədi ilə bu göstərici kimi 
qəbul edilən standartları fərqli adlarla sənədləşdirilir. Ən çox istifadə edilən ekoloji idarəetmə 
standartı İSO 14000 seriyasıdır. 1996-cı ildə İSO tərəfindən təsis edilmiş beynəlxalq standart 
təşkilatı İSO 14001, İSO 14000 seriyasının ən yayğın və ən vacib başlanğıc standartıdır. İSO 
14001 şırkətin ətraf mühit üzərindəki təsirlərini idarə etmək məqsədi ilə təsirli bir sistemin hansı 
özəlliklərə sahib olduğunu müəyyən edən bir standartdır. Buraya peşəkar idarəetmənin əsas 
prinsipləri daxildir və əsasən planlaşdırma, həyata keçirmə və nəzarət mərhələlərindən təşkil 
olunur. 

Almaniya, Macarıstan, Kanada və Amerika Birləşmiş ştatlarında fəaliyyət göstərən bir sıra 
istehsal müəssisələrində aparılan araşdırma nəticəsində ixrac potensialını artırmaq həvəsi ilə İSO 
14001 ətraf mühitin idarəetmə sistemi standartı olan şirkətlər bu standarta sahib olmayanlarla 
müqayisədə daha uğurlu olduqları sübut olunmuşdur. İSO 14001 ətraf mühitin idarəetmə standartı, 
yerli hökümətlərin və ətraf mühitin idarə olunmasında özəl sektorun istifadə edə biləcəyi bir 
vasitədir.  
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XÜLASƏ 

Məqalədə ali təhsil müəssisələrində (o, cümlədən texniki ixtisas və ümumtəhsil orta məktəblər) keyfiyyətli təhsil 
sistemi və bu sistemi təmin edə biləcək insan resurslarının idarəedilməsinin geniş imkanları tədqiq olunur. Eyni 
zamanda ölkədə həyata keçirilən təhsillə bağlı islahatların davamlılığının təmin edilməsində, həmçinin təhsil 
müəssisələrində səmərəli, innovativ və peşəkar insan resurslarının idarəedilməsi sisteminin formalaşdırılması 
istiqamətində yeniliklərin tətbiq olunması araşdırılmışdır.  

Açar sözlər: insan resurslarının idarəedilməsi, təhsil menecmenti, insan kapitalı, kadr hazırlığı, ali təhsil 

müəssisələri  

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  

РЕСУРСАМИ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Резюме. В статье рассматривается качественная система образования в высших учебных заведениях 

(включая средние специальности и школы) и широкий спектр возможностей управления человеческими 
ресурсами, которые могут обеспечить эту систему. В то же время изучено внедрение инноваций в 
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обеспечение устойчивости образовательных реформ в стране, а также формирование эффективной, 
инновационной и профессиональной системы управления персоналом в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: управление персоналом, управление образованием, человеческий капитал, подготовка 
кадров, высшие учебные заведения 

SOME ACTUAL PROBLEMS OF MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES  

IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Summary. The article explores the wide range of human resources management that can provide a quality 

education system in higher education institutions (including secondary specialties and schools). At the same time, the 
implementation of innovations in ensuring the sustainability of education reforms in the country, as well as the 
formation of an effective, innovative and professional human resources management system in educational institutions 
has been studied. 

Keywords: human resources management, education management, human capital, staff training, higher 
education institutions 

  
Giriş 
Dünya təcrübəsindən də göründüyü kimi, təhsil insan inkişafının ən mühüm tərkib hissələrin-

dən biridir və insan inkişafı indeksində də üç əsas komponentdən biri kimi əks olunmuşdur. 
“Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsində”, “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların 
müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasında” və “İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında 
Beynəlxalq Paktda” təhsil hüququ ən vacib insan hüquqları sırasında təsbit edilmişdir. Təhsil 
insanın bilik, bacarıq və səriştələr əldə etməsi sahəsində imkanlarını genişləndirir, insan kapitalını 
formalaşdırır, həyatın keyfiyyətini dəyişir və iqtisadi artımın mənbəyi rolunu oynayır. Müasir 
təhsil müəssisələri cəmiyyətin mədəni irsinin nəsildən nəslə ötürülməsinə şərait yaradır və 
insanları onların iqtisadi və sosial statuslarını müəyyən edəcək peşəkar bilik və bacarıqlarla təmin 
edir. İnsan inkişafı baxımından təhsil prosesi insanın imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə 
genişləndirir. Təhsilin səviyyəsi insanların həyat fəaliyyətinin müxtəlif cəhətlərinə, məsələn, 
sağlamlığına, siyasi fəaliyyətinə, klassik musiqi qavrayışına, sosial bağlılıqlarına, intizamlılığına 
və sair təsir göstərir. Təhsil ev təsərrüfatlarının idarə olunmasında, uşaqların tərbiyəsində, onların 
qidalanmasının təşkilində, sağlamlığının və keyfiyyətli təhsilinin təmin edilməsində yeni bilik və 
texnologiyaların istifadə edilməsinə şərait yaradır. Təhsilli insanlar daha mürəkkəb və deməli 
daha yüksək ödənişli işlərin öhdəsindən gələ bilir. Onlar fiziki və təbii kapitaldan daha səmərəli 
istifadə edərək, son nəticədə məhsuldarlığı və iqtisadi kapitalı da artırmış olurlar. Təhsil 
müəssisələrinin, ilk növbədə universitet və institutların yerinə yetirməli olduğu digər bir funksiya 
yeni biliklərin yaradılması və sosial və iqtisadi həyatın bütün sahələrində tətbiq edilməsidir. Elmi-
texniki kəşflərin sürətli artımı və texnika və səhiyyə xidmətləri sahəsində geniş istifadəsi elmi 
biliklərin rolunun radikal surətdə dəyişməsinin göstəricisidir. Yeni məlumatların və yeni tətbiq 
metodlarının axtarışı (“ixtiralar və innovasiyalar”) müasir cəmiyyətlərdə fəaliyyətin mühüm bir 
sahəsinə çevrilmişdir. Külli miqdarda yatırımların edildiyi bu sahədə çalışan insanların sayı da az 
deyildir. Yüksək təhsilli insanlar yeniliklərin tətbiq edilməsinə, əldə etdikləri nəticələrini 
həmkarları ilə paylaşmağa və təcrübələrini gənclərlə bölüşməyə daha meyllidirlər. Beləliklə, 
təhsilin sayəsində nəinki elmi biliklər və sosial qaydalar toplanaraq gənc nəsillərə ötürülür, həm 
də bütün cəmiyyətin və dövlətin intellektual potensialı formalaşır. [10, s. 136-137]  

 Eyni zamanda təhsil sisteminin innovativ idarəetmə modelinin işlənib hazırlanması ciddi 
tədqiqat işləri tələb etməkdədir. O, idarəetmə işçilərinin, alimlərin, pedaqoq-təcrübəçilərin, 
valideyn ictimaiyyətinin birgə səyi nəticəsində yaradıla bilər. Bu gün belə bir model təhsil 
sisteminin idarə edilməsinin yüksək keyfiyyətli, çox vaxt proqnozlaşdırılmayan dəyişikliklər 
situasiyalarında davamlı, möhkəm inkişafının təmin edilməsi üçün yeni vasitələrin axtarışlarının 
vacibliyini şərtləndirən daha çox problemli vəzifə, məsələ kimi çıxış edir. Ona görə də təhsildə 
innovativ dəyişikliklərin əsasını təşkil edən daha prioritet hissələrin üzərində dayanmaq lazımdır. 
Təhsil sisteminin innovativ idarə edilməsində məqsədə uyğyn hissələri müəyyənləşdirən yalnız 
əsas istiqamətləri ayırmaq olar. Təhsilin idarə edilməsinin innovativ modelinin işlənib hazırlan-
ması, xüsusilə də həyata keçirilməsi ərazi, tədris müəssisələri, ayrı-ayrı pedaqoqlar səviyyəsində 
tədris fəaliyyətinin keyfiyyətinin monitorinq sisteminin hazırlanmasını tələb edir. Ölkə səviyyə-
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sində yalnız təhsilin vəziyyətində meydana çıxan tendensiyaların təhlili əsasında əsaslı idarəetmə 
innovasiyaları mümkündür. [5, s. 107-108]  

I. Ali təhsil müəssisələrində təhsil siyasəti və insan resurslarının idarəedilməsinin 

səmərəli təşkili ilə bağlılığı  
 Hazırda iqtisadiyyatda aparıcı rolun ənənəvi istehsal amillərindən intellektual qabiliyyətə, 

informasiyaya və biliklərə keçməsini müşahidə edirik. Metodoloji baxımdan bu faktı qeyd etmək 
lazımdır ki, artıq burada müasir informasiya texnologiyalarını yalnız texnika dünyasına aid etmək 
olmaz, çünki onlar artıq insan əməyinə söykənərək onun intellektual sistemini formalaşdırır. [7, 
s.21 ]  

 Ümumiyyətlə, müasir dövrdə ali təhsilin inkişafı yaxın və uzunmüddətli perspektivlərdə 
ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının üstün istiqamətlərindən biri kimi diqqəti cəlb edir. Ali təhsil 
sisteminin dövrün tələblərinə uyğun yenilənməsi prosesində həyata keçirilən tədbirlərin ana 
xəttini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 22 may tarixli 295 nömrəli Sərəncamı 
ilə təsdiq olunmuş “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində 
islahatlar üzrə Dövlət Proqramının” icrası təşkil edir. [4, s.28 ]  

 Bu baxımdan da araşdırmalara əsasən qeyd etmək olar ki, təhsil siyasəti dövlətin ümummilli 
marağını əks etdirərək onu ictimaiyyətə təqdim etməklə yanaşı, dünyanın inkişaf tendensiyalırını 
nəzərə alıb, təhsil sistemində aşağıdakı dəyişikliklərin aparılmasını zəruri bir vəzifə kimi qarşıya 
qoyur: 

- Cəmiyyətin inkişaf tempinin artması, siyasi və sosial seçim imkanlarının genişlənməsi, 
vətəndaşların bu seçimə hazırlıq səviyyəsinin artırılmasını; 

- Müasir sənaye və informasiya tutumlu cəmiyyətə keçidlə və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı 
əlaqələrin miqyasının genişlənməsi ilə bağlı xüsusi əhəmiyyət kəsb edən ünsiyyət və tolerantlıq 
faktorlarının nəzərə alınmasını; 

- İqtisadiyyatın dinamik inkişafı, rəqabətin yüksəlməsi, məşğulluq sahəsində dərin struktur 
dəyişikliklərinə müvafiq olaraq, təhsil işçilərinin ixtisasının artırılması və yenidən hazırlanması, 
onların peşə bacarıqlarının durmadan yüksəldilməsini; 

- İnkişaf etmiş ölkələrdə milli sərvətin 70-80 faizini təşkil edən insan kapitalının rolunun 
yüksəlməsi ilə bağlı həm gənclərin, həm də yaşlı nəslin təhsilinin şəxsiyyət yönümlülüyünü və 
müntəzəm inkişafını: 

- Ölkənin təhsil sistemi, onun dünyanın aparıcı dövlətləri sırasına çıxmasında, beynəlxalq 
aləmdə yüksək nüfuz qazanmasında zəruri faktor olduğundan, bu amillərin daimi inkişafa 
istiqamətləndirilməsini; 

- Müstəqil dövlətlər birliyinə daxil olan ölkələrlə məhsuldar əməkdaşlıq və onlarla birgə 
ümumi təhsil məkanının yaradılması, xaricdə olan həmyerlilərimizin təhsilinə dəstək verilməsi 
sahəsində işlərin yenidən qurulmasını təmin etmiş olur. [8, s. 221] 

Təhlillər göstərir ki, ali təhsil müəssisələrində insan resurslarının idarəedilməsi ayrıca bir 
istiqamət olaraq mütəmadi olaraq tədqiq edilməsi, ölkənin müvafiq təhsil siyasətinin təmin 
olunması ilə yanaşı bu imkanları təmin edəcək mütəxəssislərin formalaşması, onların yaradıcı 
imkanlarında idarəetmə bacarıqları ilə yanaşı elm və təhsilə bağlılıqlarının da olmasını 
şərtləndirir. Çünki ali təhsil müəssislərində insan resurslarının idarəedilməsini səmərəli olaraq 
təşkili ilə yanaşı paralel olaraq təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsi zəruridir. Bu baxımdan da 
tanınmış alim prof. R. H. Məmmədzadənin tədqiqatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, səmərəli 
təhsil və insan resurslarının idarəedilməsi idarəetmə obyekti ilə idarə edən sistem arasında 
münasibətlərin qurulmasından formalaşmaqdadır.  

 Bu münasibətlər idarə edən sistem tərəfindən idarə olunan proseslərin məqsədyönlülüyünü 
və təşkilati baxımdan məqsədə uyğunluğunu əldə etmək üçün həyata keçirilən müəyyən 
fəaliyyətdir. Məqsədimiz təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsidirsə, təhsilin keyfiyyətinin idarə 
olunması prosesinin açıqlanması lazımdır. İdarəetmə funksiyalarından danışdıqda söhbət 
planlaşdırma, təşkiletmə, rəhbərlik, nəzarət–monitorinq, təhlil və sairədən gedir. Bunlarla yanaşı 
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bir sıra konkret funksiyalar da mövcuddur. Məsələn, pedaqoji kadrlarla işin təşkili və ya təhsilin 
keyfiyyətinə nəzarət, özfəaliyyət dərnəklərinin işinin keyfiyyətinin əldə edilməsi, fənn 
kafedralarının (fənn birləşmələrinin) fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və s. [6, s. 40] 

 Həmçinin ali təhsil müəssisələrində insan resurslarının idarəedilməsinin daha rasional 
fəaliyyətinin qurulması zamanı meydana çıxan problemlərin həlli yolları (pedaqoji menecment 
əsasında) aşağıda çox geniş şəkildə izah olunmuşdur. Belə ki:  

1. Pedaqoji kollektivin məlumatlığının, biliyinin inkişafı aşağıdakılar vasitəsilə mümkündür:  
- təhsil müəssisəsinin ümumi məqsədinin pedaqoji kollektivin bütün üzvləri tərəfindən dərk 

edilməsi və qəbul kedilməsi;  
- səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi və ötürülməsi;  
- məsuliyyətlərin bölünməsi;  
- nailiyyətlərin mükafatlandırılması.  
2. İdarəetmədə demokratik başlanğıcın olmamasını aşağıdakılar vasitəsilə aradan qalldırmaq 

olar:  
- qərarların birgə qəbul edilməsi təcrübəsi;  
- təhsil müəssisəsi üçün əhəmiyyətli məsələlərin məktəb şurası və pedaqoji şuralarda 

müzakirə edilməsi / idarəçilik komandalarının formalaşdırılması; 
-  təhsil müəssisəsinin ənənələrinin həyata keçirilməsi;  
- bütün maraqlı tərəflərin (müdiriyyətin, müəllimlərin, valideynlərin, uşaqların, xidmət 

personalının) idarəetmə prosesində iştirakı.  
3. Münasibətlərin humanistləşdirilməsi yalnız, şübhəsiz ki, rəhbərin nüfuzunu tanıyan, qəbul 

edən və onunla əməkdaşlığı bacaran həmfikirlərin kollektivində mümkündür.  
Təhsildə müasir texnologiyaların imkanlarına cavab verən informasiya mühitinin yaradılması 

hər hansı bir istifadəçi üçün informasiyanın qeyri-məhdud həcmdə yığılmasını, 
sistemləşdirilməsini və girişi təmin edir. [5, s. 109]  

 Paralel olaraq Qanunvericilikdə öz əksini tapmış “Ali təhsil müəssisəsinin nümunəvi 
nizamnaməsinə” əsasən qeyd edə bilərik ki, ali təhsil müəssisələrində insan resursları menecmenti 
sistemli olaraq təsbit olunmaqdadır. Belə ki, müvafiq nizamnamənin 5.1 və 5.2-ci maddələrində:  

- Ali təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında demokratikliyi və şəffaflığı təmin etmək 
məqsədi ilə təhsil müəssisəsində idarə və özünüidarə orqanları (ümumi yığıncaq, himayəçilər, 
elmi, elmi-metodiki, pedaqoji, təhsilalanlar, qəyyumlar şuraları və s.) yaradıla bilər. Həmin 
qurumların yaradılması qaydaları və səlahiyyətləri ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi ilə 
müəyyənləşdirilir.  

- Ali təhsil müəssisəsinin ali idarəetmə orqanı Elmi Şuradır. Elmi Şura seçkili orqandır, 
onun yaradılması və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq 
edilən “Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Əsasnamə”, bu Nümunəvi Nizamnamə və 
ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi ilə tənzimlənir. [1, s. 13] 

 Eyni zamanda təhsildə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi davam etdirilməsi, bütün maraqlı 
tərəflərin cəlb olunması təmin edən idarəetmə modelinə üstünlük verir. Bu, bütün növ təhsil 
müəssisələrinin müstəqilliyinin artırılması, ictimaiyyətin (valideyn, şagird, tələbə, yerli icma və s.) 
geniş cəlb olunması vasitəsilə təhsil ocaqlarının dövlət-ictimai xarakterdə idarə edilməsi, digər 
müasir idarəetmə texnologiyalarının tətbiqi vəs. kimi istiqamətlərdə islahatyönlü tədbirlərlə 
gerçəkləşdirməkdədir. Təhsil sistemində tənzimləmə və idarəetməni həyata keçirən dövlət 
orqanlarının funksiya və səlahiyyətləri qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun müəyyənləşdiril-
məsi, onların fəaliyyətinin səmərəli əlaqələndirilməsi üçün müvafiq mexanizmlər yaratmaqdadır. 
[2, s. 24-25]  

II. Təhsil sisteminin yüksək ixtisaslı kadrlarla təminatı, dövlət və ictimaiyyət tərəfindən 

onun dəstəklənməsi 
 Məlumdur ki, dövlət təhsil işçilərinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşması və sosial statusunun 

yüksəldilməsinə təhsil siyasətinin əsas vəzifəsi kimi baxmışdır. Müasir dövrdə cəmiyətin 

Baku Engineering University 367 Baku/Azerbaijan



tələblərinə müvafiq pedaqoji işçilərin ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi, pedaqoji kadr potensialı-
nın formalaşması üçün təhsil sisteminin modernləşməsinin həyata keçirilməsi zəruri şərt hesab 
edilir. Dövlət proqramlarına müvafiq olaraq təhsilin pedaqoji kadrlarla təminatında neqativ ten-
densiyaların aradan qaldırılması, pedaqoji işçilərin sosial statusunun və professionallığının artırıl-
ması üzrə aşağıdakı istiqamətlər əsas götürülməlidir: 

1. Pedaqoji işçilərin statusunun yüksəldilməsi: 
- pedaqoji işçilərin təhsil hüquqlarının reallaşdırılması üçün imkanların yaradılması; 
- pedaqoji birliklərin (assosiasiyalar, ittifaqlar və s.) təhsilin idarə olunmasında, təhsil 

siyasətinin prinsip və istiqamətlərinin işlənilməsində iştirakının təmin edilməsi; 
- təhsillə bağlı müxtəlif ixtisaslara dair informasiyaların müstəqil əldə edilməsi üçün 

şəraitin yaradılması; 
- sosial normalar daxilində, güzəştli şərtlərlə ilk növbədə mənzillə təmin edilməsi. 
2. Təhsilin subyektləri arasında məsuliyyətin bölüşdürülməsi, təhsilin inkişafının idarə 

edilməsi:  
 Təhsilin subyektləri arasında məsuliyyət bölgüsünün beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq 

yenidən qurulması, təhsilin və təlim-tərbiyə proseninin inkişafının idarə olunması və keyfiyyət 
təminatının həyata keçirilməsi üçün birinci növbədə aşağıdakı məsələlərin həlli təmin edilməlidir: 

- təhsilin modernləşdirilməsi prosesində, təhsilin dövlət-ictimai sistem kimi açıqlığı, 
qarşılıqlı məsuliyyət modeli əsas götürülməli, təhsil prosesinin bütün subyektlərinin rolu 
gücləndirilməli və onların qarşılıqlı əlaqələrinin subyektiv münasibətləri əsasında yenidən 
qurulması; 

- rəhbər və pedaqoji kadrların informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə təhsilin 
yeni sisteminin hazırlanması; 

- təhsili idarə edən qurumların və təhsil müəssisələri rəhbərlərinin hazırlanması, ixtisasının 
artırılması və attestasiyanın səmərəli sisteminin yaradılmasında vahid qaydaların həyata 
keçirilməsi. 

3. Pedaqoji kadrların professionallığının yüksəldilməsi:  
Bunun üçün aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 
- pedaqoji kadr hazırlığının yeni sisteminin işlənilməsi, onun strukturu, məzmunu və 

innovasiya prosesləri ilə əlaqələrinin yenidən qurulması; 
- ilkin müəllim hazırlığı, ixtisasartırma və yenidən hazırlanma təhsilini təklif-sifariş 

prinsipləri əsasında planlaşdırmaq, həyata keçirmək üçün əlavə normativlərin hazırlanması və 
dövlət səviyyəsində təsdiqi; 

- texniki və orta peşə-ixtisas təhsili sistemi üçün keyfiyyətli pedaqoji kadr hazırlanmasının 
təkmilləşdirilməsi; 

- təhsil işçilərinin ixtisasartırma sisteminin yeniləşdirilməsi, onların seçilməsində müsabiqə 
sisteminin hazırlanması. [8, s. 223-224]  

 Azərbaycan Respublikasında təhsil xidmətlərinin həyata keçirilməsi, xüsusilə, ali təhsil 
xidmətlərinin göstərilməsi dövlətin tam nəzarətindədir. Ali təhsil xidmətlərini həyata keçiriən 
təhsil müəssisələrinin yaradılması, fəaliyyəti, xidmət proqramları və s. müvafiq dövlət orqanları 
tərəfindən tam nəzarətdə saxlanılır. Dövlət mülkiyyətində olan ali təhsil müəssisələrinin 
maliyyələşdirilməsini dövlət öz üzərinə götürür. Paralel olaraq özəl ali təhsil müəssisələrinin 
göstərdikləri təhsil xidmətləri tam şəkildə təhsil alanların hesabına maliyyələşir. [3, s. 194]  

 Nəzərə almalıyıq ki, dünyada baş verən böhranlar və maliyyə çatışmamazlığı şəraitində 
ölkənin neft-qaz sənaye sahələrinin davamlı inkişafı ilə yanaşı qeyri-neft bölmələrində aparıcı 
istehsal, iş və xidmətlər dairəsinə catdırılması dövlət qurumları tərəfindən həyata keçrilən uğurlu 
strateji balanslaşdırma siyasətinin tərkib hissələrindən biridir. Məhz gələcəyə istiqamətlənən bu 
siyasətin mərkəzində insan kapitalından daha məqsədəyönlü istifadə edərək, yaxın gələcəkdə 
onun maddi-mənəvi imkanlarını artırmaq və digər ölkələrə nümunə ola biləcək firavanlıq 
içərisində yaşayan vətəndaş cəmiyyətini qurmaq məqsədini daşıyır. Mahiyyətcə görülən işlərin 
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əsasını regionda digər dövlətlərlə müqayisədə daha sürətlə inkişaf etməkdən yox, dünya 
miqyasında müxtəlif ərazilərdə yerləşən böyük və kiçik dövlətlərdə yaşayan əhali quruplarından 
fərqli olaraq ölkə əhalisi üçün yüksək həyat tərzini yaratmaqla insan kapitalının dövlət 
səviyyəsində qorunub saxlanmasını təmin etməkdir. Vətəndaşların sağlamığının qorunması, 
onların zəruri sosial-məişət şəraitinin beynəlxalq norma və standartlar səviyyəsinə çatdırılmasına 
dövlət büdcəsindən hər il milyon manatlarla maliyyə vəsaitinin ayrılması insan kapitalının layiqli 
həyat tərzinə malik olmasına istiqamətləndiyini görməmək qeyri- mümkündür. [9, s. 9-10]  

4. Nəticə 
 Aparılan təhlilləri ümumiləşdirərək, yekun nəticə kimi ali təhsil müəssisələrində səmərəli 

formada insan resurslarının idarəedilməsinin təşkili və idarə olunması ilə bağlı aşağıda qeyd 
olunmuş təklifləri məqsədə uyğun hesab etmək olar. Belə ki,  

- Ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində təhsil xidmətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə 
yanaşı səmərəli, təşkilatçı və innovativ insan resurslarının inkişafının təmin olunması;  

- Ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində sosial-iqtisadi proseslərinin dinamikliyinin 
sürətləndirilməsi; 

- Ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində elm, təhsil, tərəqqi və insan resurslarının 
idarəedilməsinin modul olaraq qurulması; 

- Təhsil xidmətləri sektorunda rəqabət qabiliyyətliliyin yüksəldilməsində işgüzar mühitin 
təmin olunması və müasir innovativ resurslardan səmərəli istifadə; 

- Ali təhsil müəssisələrinin idarəetmə strukturunda yer alan rəhbər işçilər üçün menecment, 
insan resurslarının idarəedilməsi, təhsilin menecmenti təmayüllü təlim, kurs və praktik 
məşğələlərin keçirilməsi;  
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XÜLASƏ 
Sosial dövlət anlayışının təzahürü olaraq, dövlət ictimai xidmətlərinin ödənilməsini həyata 

keçirdikcə demoqrafik dəyişikliklərlə bağlı göstərilən dövlət xidmətlərinin sayında mütəmadi 
artım müşahidə olunmuşdur. Artan dövlət xidmətləri isə büdcə xərclərinə təsir etdiyindən dövlət 
xidmətlərinin göstərilməsinə yeni yanaşma tələb olunmuşdur. Eyni zamanda sosial sifariş, büdcə 
vəsaitinə qənaət, vətəndaşların idarəetmədə iştirakı, qanununun aliliyi və effektivlik kimi tələblər 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsini zəruri etmişdir. Bununla bağlı, “yaxşı idarəetmə” anlayışı 
meydana gəlmişdir. Məqalədə yeni dövlət idarəçiliyinin təzahürünü şərtləndirən amillər, habelə 
müasir dövlət idarəçiliyinin əsasını təşkil edən “yaxşı idarəetmə” araşdırılmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR: Yeni dövlət idarəçiliyi, yaxşi idarəetmə, islahat, qanunun aliliyi. 

GİRİŞ  
Tədqiqatın aktualallığı – Bütün sahələrdə olduğu kimi dövlət idarəetməsinin forması və 

mahiyyəti də müasir dövrün tələblərinə uyğun dəyişikliklərə məruz qalmaqdadır. Bütövlükdə 
cəmiyyət üçün ortaq ehtiyacların ödənilməsi vasitəsi kimi çıxış edən dövlətin bu ehtiyacların 
ödənilməsində səmərəlilik, şəffaflıq, hesabatlılıq, ümumilik, bərabərlik kimi prinsipləri tətbiq 
edib-etməməsi müasir dövlət idarəçiliyi elminin üzərində dayandığı məqamlardandır. 

Tədqiqat yeni dövlət menecmentinin, o cümlədən “yaxşı idarəetmə” ilə bağlı mövcud 
vəziyyət və perspektivlərin təhlili üzrə aktuallıqlar nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri – dövlət aparatının “yaxşı idarəetmə” ilə uyğunluğunun 
təhlili, habelə dövlətin idarəetmə sisteminin iş prinsipinin səmərəliliyinin və effektivliyinin 
araşdırılması üçün tədqiqat qarşısında aşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir: 

 Yeni dövlət idarəçilyinin və “yaxşı idarəetmə”nin mahiyyəti, nəzəri əsasları, funksiyaları, 
təsnifatı və strukturunun öyrənilməsi; 

 Yeni dövlət idarəçilyinin və “yaxşı idarəetmə” sahəsində dünya təcrübəsinin və 
beynəlxalq təhlil icmallarının araşdırılması. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi – Tədqiqatın elmi yeniliyi dövlət xidmətlərinin özəl sektora və yerli 
özünüidarəetmə qurumlarına ötürülməsi və bu ötürülmə nəticəsində bələdiyyələrin 
səlahiyyətlərinin, eləcə də onların maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanlarının artırılması 
imkanlarlarının təhlil edilməsidir. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – İnsanların sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılması, 
dövlət idarəetməsi sahəsinin müasir dövrün tələblərinə cavab verməsi, şəffaflığın, demokratik 
prinsiplərin daha da möhkəmləndirilməsi məqsədilə “yeni dövlət idarəçiliyinin”, habelə “yaxşı 
idarəetmə”nin araşdırılması, bu sahədə beynəlxalq təcrübənin və ölkədə mövcud vəziyyətin 
öyrənilməsi olduqca praktiki əhəmiyyət daşımaqdadır. 

Məqalənin quruluşu - Təqdim etdiyimiz məqalənin birinci fəsilində yeni dövlət idarəçiliyi, 
ikinci fəsilində isə “yaxşı idarəetmə” və onun prinsipləri barəsində məlumatlar verilib. 

Yeni dövlət idarəçiliyi 
Dövlət bəşər tarixində ortaq ehtiyacların ödənilməsi məqsədilə insanlar tərəfindən təşkil 

olunmuş ən böyük və ən mütəşəkkil təşkilatdır. Ortaq ehtiyacların və ya ictimai maraqların 
ödənilməsi ilkin mərəhələdə təhlükəsizliyin təmini ilə izah olunsa da, cəmiyyətin inkişafına 
paralel olaraq fərdlərin ehtiyacları da genişlənməkdədir. Dövlətlər isə fərdlərin maraqlarının 
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məcmusu olan ictimai maraqların təmini məqsədilə strukturlaşmışdır. İctimai maraq dedikdə 
cəmiyyət üçün ümumi mənafeni əsas götürən kollektiv fayda başa düşülür. 

Bugünkü dövlət idarəciliyi 2 prinsipi əsas götürməkdədir: 
Dövlət siyasəti: siyasətin birbaşa təsirin ünvanlandığı fərdlər və ya təsisatlar (ictimai birliklər, 

palatalar, partiyalar və s.) tərəfindən iştirakçılığın təmin olunması yolu ilə formalaşdırılması; 
Vətəndaşlara xidmətlər: vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan xidmətlərin qurumlar və 

bürokratlar tərəfindən təmin olunması məqsədilə korporativ etika və standartların yaradılması və 
onların dayanıqlığı. 

Yeni dövlət idarəçiliyi ilə bağlı elmi-nəzəri və praktiki mühitdə bir sıra yanaşmalar 
mövcuddur və bu yanaşmaların mərkəzində dövlət xidmətlərinin vaxtında, prosedurlarla 
icrasından daha çox, özəl sektora xas olan, xidmətlərin keyfiyyəti, səmərəliliyi və vətəndaş 
məmnuniyyəti dayanır. ABŞ-da dövlət idarəçiliyinin şüurlu şəkildə öyrənilməsi dövlət 
idarəçiliyinin cəmiyyətdə nüfuzunun aşağı düşdüyü bir dövrdə başladı. XIX əsrin sonlarında 
ABŞ-da inzibati mexanizmlər mənafe üzərinə qurulmuşdu, belə ki, qalib partiyanın seçkidəki 
uğurlarına töhfə verənlərə inzibati vəzifələr paylanılırdı [2,3]. 

II Dünya müharibəsindən sonra elm adamları klassik dövlət idarəetməsinin prinsiplərini 
yenidən təhlil və mübahisə etməyə başlamışdırlar. Əsas tənqidçilərdən biri fəaliyyəti neoklassik 
dövlət idarəetməsi üçün yönü təyin edən Herbert Simon idi. Onun “İnzibati Davranış: Təşkilatda 
qərarvermə işi” başlıqlı tezisi həmin dövrün əsas şüarları olan “davranış”, “qərarlar” və 
“təşkilatlanma” sözlərini dəfələrlə vurğulayırdı [2,4]. 

Qloballaşma və bazar iqtisadiyyatının tələbləri dövlət idarəetməsinin və aparatının da 
yenilənməsini şərtləndirir. Məhz bu səbəbdən milli dövlətlər beynəlxalq öhdəliklərə və 
vətəndaşların tələblərinə uyğun olaraq islahatların aparılmasında maraqlıdırlar. Yeni dövlət 
idarəçiliyi özəl sektorun, şirkət və ya firmaların idarəetmədə tətbiq etdikləri prinsiplərin dövlət 
sektorunda da tətbiqi vasitəsilə təmin edilir. 

“Yeni dövlət idarəçiliyi” hərəkatı əsasən 1970-ci illərin sonu və 1980-ci illərin əvvəllərində 
başlamışdır. İlkin təcrübələr Marqaret Tetçerin Baş Nazirliyi dövründə Birləşmiş Krallıqda və 
iqtisadi tənəzzülə və ağır vergi yükünə məruz qalan ABŞ yerli özünüidarəetmə orqanlarında 
müşahidə olunmuşdur [2,2]. Tetçer dövlət idarəetmə siyasətində təşkilati metodlar, dövlət qulluğu, 
əmək münasibətləri, xərclərin planlaşdırılması, maliyyə idarəetməsi, audit, qiymətləndirmə və 
satınalma kimi sahələrdə dəyişikliklər etdi. 

“Yeni dövlət menecmenti”, “inzibati islahat” və s. kimi fərqli ifadələr əslində sistematik 
dəyişiklik perspektivi altında, daxili və xarici mühit dəyişikliyini tənzimləyən bir hökumət prosesi 
olaraq idarəetmənin əhəmiyyətinin artırılması məqsədilə etik, struktur, proses və idarəetmə 
tərzində yenidən dizaynı ifadə edir [6]. 

Müasir dövlət idarəçilyi əsasən ortaq ehtiyacların ortaq qərarlar alınması yolu ilə səmərəli və 
hesabatxarakterli şəkildə ödənilməsinə fokuslanmışdır. Məhz elə bu səbəbdən də artıq qərarvermə 
prosesində sadəcə hökümətlər deyil, eləcə də, cəmiyyətin digər maraqlı fikir dairələri də iştirak 
edirlər. Hökumət və ordu istisna olmaqla sadalanan digər maraq dairələri isə “vətəndaş 
cəmiyyəti”ni təmsil edirlər [8]. 

Yaxşı idarəetmə 
Yaxşı idarəetmənin xüsusiyyətləri, prinsipləri, məqsədləri barədə bir çox müxtəlif yanaşma 

mövcuddur. 
Yaxşı idarəetmə konsepsiyası daha çox 1990-cı ildən bəri ətraflı müzakirə olunur. Bu Dünya 

Bankı, BVF, OECD və BMT kimi beynəlxalq qurumlar tərəfindən nəşr etdirilən hesabatlarda çox 
geniş miqyasda istifadə olunmuşdur və sonradan ciddi elmi araşdırma mövzularında və akademik 
baxışlardan birinə çevrilmişdir [7]. 

“Yaxşı idarəetmə”nin 8 prinsipi mövcuddur [8]: 
İştirakçılıq – həm kişilərin, həm də qadınların iştirakı “yaxşı idarəetmə”nin əsaslarından 

hesab olunur. İştirak birbaşa və ya qanuni vasitəçi qurumlar və ya nümayəndələr vasitəsi ilə ola 
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bilər. Nümayəndəlik demokratiyasının (təmsilçi demokratiya) cəmiyyətdə ən çox müdafiəsiz 
olanların problemlərinin qərarvermə prosesində diqqətə alınacağını da tam ifadə etmədiyinə nəzər 
yetirmək zəruridir. İştirakçılıq informasiyalı və mütəşəkkil olmalıdır. Bu, bir tərəfdən birləşmə və 
ifadə azadlığı, digər tərəfdən mütəşəkkil bir vətəndaş cəmiyyəti deməkdir. 

Konsensus yönümlülük – cəmiyyətin bir neçə fərqli iştirakçısı olduğu kimi fərqli baxışlar da 
mövcuddur. Yaxşı idarəetmə bütün cəmiyyət üçün ən faydalı seçim və ona necə nail olmaq üzə-
rində geniş konsensusa nail olmaq məqsədilə həmin cəmiyyətin müxtəlif maraqlarının vasitəçiliyi 
tələb edir. Eyni zamanda, insanların dayanıqlı inkişafı üçün ehtiyacların və belə inkişafın 
məqsədlərinə nail olmaq yolları üçün əhatəli və uzunmüddətli perspektiv tələb olunur. Bu isə 
sadəcə müəyyən bir cəmiyyətin tarixi, mədəni və sosial əlaqələrini dərketmədən qaynaqlana bilər. 

Cavabdehlik – yaxşı idarəetmə qurumların və proseslərin ortaq maraqlara məqbul zaman 
zərfində xidmət etməyə çalışmasını tələb edir. 

Effektivlik və səmərəlilik – Yaxşı idarəetmə proseslərin və qurumların nəticələrinin 
cəmiyyətin ehtiyacları ilə uyğunluğunu və bu məqsədlə sərəncamlarındakı resurslardan ən yaxşı 
şəkildə istifadəni ifadə edir. Yaxşı idarəetmə kontekstində səmərəlilik konsepsiyası təbii 
ehtiyatlardan davamlı istifadə və ətraf mühitin qorunmasını da əhatə edir. 

Ədalətlilik və əhatəlilik – Cəmiyyətin rifahı, bütün üzvlərin cəmiyyətin bir hissəsi olmasını 
və cəmiyyətin əsas hissəsindən kənarda qalmadığını hiss etməsindən asılıdır. Bu isə bütün qrupla-
rın, xüsusilə də, ən həssas təbəqənin rifahının qorunması və yaxşılaşdırılması üçün imkanlar tələb 
edir.  

Qanunun aliliyi – yaxşı idarəetmə, tərəflərin tam qorunması üçün qərəzsiz tənzimləyici orqan 
tərəfindən tətbiq olunan ədalətli hüquqi çərçivələrini və insan hüquqlarının, xüsusən də azlıqların 
hüquqlarının tam qorunmasını tələb edir. Qanunların qərəzsiz şəkildə icrası müstəqil məhkəmə 
sisteminin, qərəzsiz və korrupsiya olunmayan polis qüvvəsinin olmasını tələb edir. 

Şəffaflıq – alınan qərarların və onların icrasının mövcud qaydalara və tənzimləmələrə 
uyğunluğunu ifadə edir. Bu, həmiçinin, qərarların və onların icrasının ünvanlandığı şəxslər üçün 
məlumatların açıq və əlyetərli olmasını və anlaşıqlı olmasını ifadə edir. 

Hesabatlılıq – “yaxşı idarəetmə”nin əsas tələbidir. Yalnız dövlət qurumları deyil, həm də özəl 
sektor və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ictimaiyyət və onların institusional tərəfləri qarşısında 
hesabatlı olmalıdırlar. Ümumiyyətlə hər hansı bir intitusional təsisat (qurum) qərar və ya 
hərəkətlərindən təsirlənənlərə cavabdehdir. Şəffaflıq və qanunun aliliyi olmadan cavabdehlik 
tətbiq edilə bilməz. 

Dünya təcrübəsi “yaxşı idarəçilik sistemi”ndə mövcud olan təcrübələr ilə yoxsulluğun 
səmərəli yolla azaldılması və iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətləri arasında güclü əlaqənin 
olduğunu əks etdirir. Yaxşı İdarəçilik sistemi sabit və səmərəli dövlət idarəçiliyindən asılı olmaqla 
yanaşı, ixtisaslı, bacarıqlı, həvəsli və etik normalara cavab verən dövlət qulluğu sisteminin 
mövcud olmasını tələb edir. Bununla yanaşı, idarəçilik sistemində islahatların aparılması üçün 
yüksək səviyyəli siyasi öhdəliklər və iradə tələb olunur və buna görə də bu islahatlar digər dövlət 
və siyasi prioritetlər (sosial-iqtisadi və siyasi sabitliyin bərqərar olunması və s.) ilə bir çox hallarda 
ziddiyyət təşkil etdiyindən, onları yerinə yetirmək çətinləşir [4]. 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (OECD) üzv ölkələrin həyata keçirdikləri silsilə 
dövlət idarəetməsi islahatları, müvəffəq olub-olmamasından asılı olmayaraq, faydalı bir öyrənmə 
mənbəyini təşkil etmişdir. Qeyd olunan islahatlar 1970-ci illərdən 1990-cı illərin sonlarına qədər 
iki dalğada baş verdi. Əvvəlcə hökumətin xərcləmələrinə nəzarət etmək üçün islahatlar həyata 
keçirildi. Ardınca isə onu xidmətlərin və vətəndaşlarla münasibətlərin inkişafı istiqamətində 
addımlar izlədi [1]. 

Hal-hazırda dünya dövlətlərinin idarəetmə sistemi, büroktratik və institusional proseslər isə 
müxtəlif indikatorlar və hesabatlar üzrə qiymətləndirilir. Bu qiymətləndirmə alətlərinə 
Ümumdünya İdarəetmə Göstəriciləri (The Worldwide Governance Indicators (WGI), Doing 
Business, İqtisadi Azadlıq İndeksi və s. aiddir. 
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Ümumdünya İdarəetmə Göstəriciləri (WGI) layihəsi 1996-cı ildən bəri 200-dən çox ölkə 
və ərazi üçün idarəetmənin 6 meyarı üzrə məcmu və fərdi idarəetmə göstəricilərini bildirir [9]: 

 
Cədvəl 1. 

 
 

Bu məcmu göstəricilər inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə çox sayda müəssisə, 
vətəndaş və ekspert sorğusu iştirakçılarının fikirlərini birləşdirir. Bunlar müxtəlif tədqiqat 
institutları, beyin mərkəzləri, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar və özəl sektor 
firmalarının tərtib etdiyi 30-dan çox fərdi məlumat mənbəyinə əsaslanır [9]. 

İstər “yeni dövlət idarəçiliyi”nin, istərsə də “yaxşı idarəetmə”nin təsisi üçün ortaq 
tənzimləmələrin və yanaşmanın olması labüddür. 

 

yeni dövlət idarəçiliyi yaxşı idarəetmə 

iştirakçılığın təmin olunması 

iştirakçılıq 

konsensus yönümlülük 

ədalətlilik və əhatəlilik 

korporativ etika və standartların yaradılması 

cavabdehlik 

effektivlik və səmərəlilik 

qanunun aliliyi 

şəffaflıq 

hesabatlılıq 
  

XXI əsrin texnoloji inkişafının dövlət inzibatçılığına tətbiqinin ən bariz nümunəsi olan 
“elektron hökümət” (e-gov) həllərinin yaradılması ədalətlilik və əhatəlilik, effektivlik və 
səmərəlilik, şəffaflıq və hesabatlılıq kimi “yaxşı idarəetmə” prinsiplərinin təmin edilməsilə yanaşı, 
bürokratiyanın azalması və özəl sektor əsaslı müştəri məmnuniyyətinin (vətəndaş məmnunluğu) 
əldə edilməsi üçün də zəruridir. 
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XÜLASƏ 
Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən emal sənayesi müəssisələrində 

marketinqin təşkili xüsusiyyətlərinin öyrənilməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, marketinq istehlakçı 
istək və ehtiyaclarının öyrənilməsini əsas aldığına görə emal sənayesi müəssisələrində istehlakçı-
ların tanınması, məhsulların onların istək və arzuları istiqamətində hazırlanması və onların 
istehlakçıları çatdırılmasına hədsiz kömək göstərir. Buna görə də marketinq bu tip müəssisələr 
üçün daim aktualdır. Bu məqsədlə Azərbaycanda müxtəlif emal müəssisələrində aparılmış 
müşahidə nəticəsində marketinqin təşkili xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Tədqiqatın üstünlüyü 
ondan ibarətdir ki, tədqiqat real emal sənayesində aparılmışdır. Nəticə olaraq isə müəssisə 
böyüklüyündən asılı olaraq emal sənayesi müəssisələrdə marketinqin təşkilinə diqqət dəyişir.  

AÇAR SÖZLƏR: Emal sənayesi, marketinq, istehsal  

 

GİRİŞ 
Emal sənayesi müəssisələrində marketinqin təşkili yerli və qlobal bazarlarda rəqabətqabiliy-

yətliyi artırmaq üçün əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, informasiya kommunikasiya texnologiyala-
rında baş verən sürətli dəyişikliklər və yeni innovativ məhsullar emal sənayesi müəssisələrini ən-
ənəvi satış anlayışı ilə məhsulların satışının təşkilini artlq mümkünsüz etmişdir. Belə ki, ənənəvi 
satış anlayışında məhsul ilk öncə zavod və fabriklərdə, yəni emal sənayesində istehsal edilir və 
sonra bazarda satılırdı. Lakin internetin inkişaf etməsi və istehlakçıların internetdə tədqiqat və 
araşdırma aparması marketinq anlayışını önə çıxarmış və emal sənayesi müəssisələri məhsullarını 
ilk öncə bazarın istək və ehtiyaclarına uyğun istehsal etməsini tələb etmişdir. Buna görə də emal 
sənayesi müəssisələrində marketinqin təşkili müştəri istək və ehtiyaclarını öyrənməkdə, yeni 
innovativ məhsulların bazara təqdim etməkdə, strateji alyansların qurulmasında və müştəri 
məmnuniyyətinin artırılmasında böyük rola sahibdir. Bundan başqa müəssisələrin davamlılğının 
artırılması, mənfəətlərinin artırılması və müştərilərə əlavə dəyərin yaradılması da marketinqin 
təşkilinə bağlıdır. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq sözügedən tədqiqatın əsas obyekti emal sənayesi müəssisələri-
dir. Belə ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra iri emal sənayesi müəssisələri marketinqin 
təşkilinə kifayət qədər vəsait ayıraraq marketinq şöbələri yaratmış və mütəmadi olaraq bazarı 
öyrənmək üçün marketinq tədqiqatları aparırlar. Lakin kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olan 
emal müəssisələri marketinqə lazımi diqqəti yetirmir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,  

 

TƏDQIQAT METODU 
Tədqiqat metodu olaraq müsahibə üsulu seçilmiş və Gilan Holdinq, FAB, Mətanət A, və 

Damla Mebel kimi emal sənayesi müəssisələrində 2018-2019-cu illər arasında müxtəlif zaman 
dilimlərində aparılmışdır. Müsahibənin əsas məqsədi hər bir emal sənayesi müəssisəsində 
marketinqin təşkili hansı formada aparılmasını öyrənməkdir. Tədqiqat əsasən müəssisələrin Bakı 
şəhərində yerləşən Baş ofislərində aparılmışdır. Müsahibənin əsas obyekti həmin müəssisələrin 
marketinq şöbəsinin müdirləridir. Müsahibə 10 sualdan ibarət olmaqla emal sənayesi 
müəssisələrində marketinqin təşkilini tədqiq etmişdir. Müsahibədə adı çəkilən müəssisələrdən 
bütünü iştirak etmiş və müsahibə uğurlu keçirilmişdir.  
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NƏTICƏ 
Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Gilan Holding marketinqin təşkilinə 

ciddi şəkildə diqqət ayırmış, ayrıca marketinq şöbəsi qurmuşdur. Mütəmadi olaraq marketinq 
sahəsində yeni kadrlar cəlb etməklə marketinq şöbəsini möhkəmləndirmişdir. Eyni zamanda 
mütəmadi olaraq yerli və xarici bazarları tədqiq etmək üçün marketinq tədqiqatları aparır. Mətanət 
A və FAB kimi tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə isə marketinq şöbəsi yeni 
formalaşdırılmağa başlamışdır. Həmin müəssisələrlə müsahibə zamanı onların da marketinqə 
ciddi səylə diqqət ayırdığı müəyyən edilmişdir. Lakin tədqiqat obyekti olan Damla Mebel 
müəssisəsində isə marketinqin təşkili aparılmamış lakin bu sahədə addınların atıldığını 
bildirmişlər. Nəticə olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, müəssisə həcmindən asılı olaraq emal 
sənayesi müəssisələrində marketinqin təşkili dəyişir. İri müəssisələrdə marketinqin təşkili 
aparılmış və davamlılğı təmin etmək üçün marketinqə investisiyalar ayrılmışdır. Lakin müəssisə 
həcmi kiçildikcə marketinqə diqqət azalır və əsas satış konsepsiyasına diqqət verilir.  
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ABSTRACT 
This article is intended to elucidate how “Startup Ecosystem” works in Azerbaijan, what 

opportunities and perspectives are for it and in terms of community and state. Because, while 
development of non-oil sector is one of the priorities of state, the evolving "startup ecosystem" 
becomes essential with innovation, technology, smart means and cities. 

KEYWORDS: startup, ecosystem, entrepreneur, development. 
 

METHODOLOGY OF RESEARCH 
Content and Outcomes of this article are based on writer's observation and experiments in 

"Startup Ecosystem". Secondary, qualitative and quantitative data are included as well. 

INTRODUCTION 
In the age of innovations and technologies, the interest of the public and the state to meet the 

demands towards needs and wants has changed. State, business companies, even individuals 
started to generate new ideas and innovative methods to handle their business and daily lives. 
Hereafter, decline of the oil sector and fluctuation in economy stimulated dissemination of 
"startup" notion. Because it could be stimulus to improve the non-oil sector. 

Afterward, "Startup Ecosystem" in Azerbaijan was formed step by step in quiet. However, 
most part of population did not yet have an idea about the new terms, startup and its ecosystem. 
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Startup is a company or a project initiated by one or more entrepreneurs to seek a way, effectively 
develop unique and minimum viable product or service to solve a problem and validate scalable 
business model to bring it into market. 

The startup process may take a long period of time (1-2 years or more) according to some 
estimation to define target market and its size, calculate risk and profit, which require lots of 
effort. This process is pretty challenging because of the risks, high failure rate and uncertain 
outcomes. Therefore, to get successful startup, ecosystem was formed in different places of global 
scene with participation of individual entrepreneurs, mentors, various types of organizations such 
as universities, funding organizations, research organizations, support institutions like incubators, 
accelerators, co-working spaces etc., service providers like legal and financial services, big 
companies, corporations, investors, business angels and so on. Moreover, Government 
organizations such as commerce, industry and trade departments in it can play an essential role in 
startup ecosystem. Because all different stages of startup requires distinct and specific support to 
develop.  

After a while, taking all those things into consideration, "startup ecosystem" in Azerbaijan 
reached current situation. Namely, large companies and some state institutions organized and 
promoted events to generate new innovative ways of working to keep pace with today’s trends. 
Individuals started to generate ideas, entrepreneurs begun to run their startups to create own 
private business. However, as mentioned above, it is not such smooth process. For that reason, 
entrepreneurs become interested in discovering of new opportunities to fulfill all stages of startups 
and achieve their goals. Hence, such individuals and some other interested parties like support 
organizations organized meetups, events to bring entrepreneurs, mentors, investors etc, together 
for interacting as a system to create and scale new startup companies. Such meetups are essentials 
to bring entrepreneurs and investors together. Because fundraising is one of the vital point for 
startups. If project owner only has an idea but not money, it may be a little bit difficult to bring 
this project into life. 

However, it is not enough even if startups suffer from lack of mentorship. To direct startups 
well towards their goals, mentorship becomes essential as investing. For that reason, mentorship 
opportunities are provided by both private and government institutions with local and foreign 
giant mentors during incubation and acceleration programs and in some events. 

Individual entrepreneurs are interested in startups because it brings up own business to them. 
While investors and other related parties are interested in it because of its profit margin. At last, 
local and governmental institutions are interested on it, because such kinds of activities have an 
impact on state economy and Gross Domestic Product (GDP) anyhow.  

Thus, all those interrelated things incite each others to develop in terms of community and 
state. Within last three years, private and governmental incubation and acceleration centers were 
established. Those started to hold informative meetups, and acceleration programs for 
entrepreneurs with their own startups or who want to own. Furthermore, internships for 
individuals were organized, who are interested in this notion (in general, main focus groups are 
students). In scope of private and government institutions, some events, startup weekends, 
competitions like “Hackathon” were organized on different topics to enrich and empower this 
ecosystem. Some “startup societies” were established or started to collaborate with local 
representatives . Moreover, governmental and support organizations organized startup tours aimed 
at supporting the expansion of the startup movement and the implementation of innovative ideas. 
Such kinds of project contain entertaining and informative trainings, innovative camps and 
festivals to provoke young generation with their innovative ideas into this ecosystem.  

The more this movement is new for public, system mostly tried to provoke students, the 
youth of the technological era into it. Therefore, technoparks, innovation centers and clubs in 
universities and its campus were established or enhance themselves to create entrepreneurial 
mindset for future entrepreneurs and businessmen. 
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As last comprehensive taken actions for now were establishment of “Tech Diaspora” and 
opening of “Azerbaijan Innovation House” at the Silicon Valley, in San-Francisco.  

The main aims of “Tech Diaspora”, which will operate in Baku, Berlin and San Francisco 
initially, are to develop the startup ecosystem in Azerbaijan and to strengthen the relationship 
between Azerbaijanis working in the field of innovative technologies.  

Additionally, The innovation house has signifigance in the field of innovative development in 
Azerbaijan. Because it will play the role of a bridge between Azerbaijan and Silicon Valley, 
bringing together the startups built by Azerbaijanis living in the United States. It will support 
startup projects to travel to Silicon Valey, gain experience and improve their business.  

  
 Also, there are some quantitative data for startups in Azerbaijan. According to the latest data 
from Innovations Agency Azerbaijan, Department of “Support for startups and Acceleration” 
average division by industry per 100 startups, applying to the agency is like shown below in bar 
chart:  

Chart 1. Division of 100 startups by industry (with percentage) 

Resource: Internal data, Innovation Agency Azerbaijan 

And average division by business model per 100 startups, applying to the agency is like 
shown below in pie chart: 

According to those graphs, we can explicitly define that, entrepreneurs mainly are willing to 
make education sector better and increase E-Commerce. And they think that, having "Business to 
Business" and "Business to Customer" business models are most proper ones to achieve their 
goals in this system. However, it does not mean that these sectors are more crucial to heal and 
other sectors do not need improvement. 
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Chart 2. Division of 100 startups by business model (with percentage) 

 
 Resource: Internal data, Innovation Agency Azerbaijan 

  

RESULT 
Having high demand in market for innovation and technological novelty possesses 

opportunities and perspectives to promote and strengthen "Startup Ecosystem". Although this 
movement is somehow new tendency for competition market in Azerbaijan, those activities and 
actions taken by government and support organizations will stimulate sustainable improvement of 
this system. While gaining theoretical and practical knowledge and skills through practice, those 
experiences will support entrepreneurs to generate durable projects. 
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XÜLASƏ 
 Məqalənin əsas məqsədi müasir dövrdə “İctimaiyyətlə əlaqələr” işinin vacibliyi, ictimaiyyətlə 

əlaqələr fəaliyyətinin nəzəri-metodoloji əsaslarının araşdırılmasıdır. Məqalədə ictimaiyyətlə 
əlaqələrin mahiyyətindən, ictimaiyyətlə əlaqələrin təşkilində qarşıya çıxan mahiyyət problemlə-
rindən bəhs edilmişdir.  

AÇAR SÖZLƏR: İctimaiyyətlə əlaqələr, xəbərləşmə 

GIRIŞ 
Sürətlə inkişaf edən əsrimizdə sənayenin, ticarətin, xidmət sahələrində rəqabətin güclənməsi 

və cəmiyyətin qurumlara olan təsirinin artması ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinin daha çox 
önəmini ortaya çıxarır. İctiamiyyətlə əlaqələr, xalqa təsir edən söz ya da hadisədir. İctiamiyyətlə 
əlaqələr, bir qurumu işçilərə, müştərilərə, bağlı olduğu insanlara sevdirmə sənətidir. İctiamiyyətlə 
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əlaqələr, düşüncələrin istənilən nəticələri yaratması məqsədi ilə müxtəlif qruplara ustaca 
çatdırılması, yaxşı bir xəbərləşmənin həyata keçirilməsidir. İctimaiyyətlə əlaqələr, xalqın nəyi 
sevdiyini öyrənib onu daha çox etmək, nəyi sevmədiyini bilib onu etməməkdir. İctimaiyyətlə 
əlaqələr, doğru olanı həyata keçirib xalq tərəfindən bəyənilməkdir. 

 İctimaiyyətlə əlaqələrlə maraqlanan mütəxəssislər, ictimaiyyətlə əlaqələrin insanların 
cəmiyyət halında yaşadıqlarından bəri var olduğunu qəbul edir.Qəbilə rəhbərləri qəbilədə olan 
insanların dəstək və güvənlərinə ehtiyac duyurdular. Bunun üçün ictimaiyyətlə əlaqələrdən 
yararlanmalı idilər. Bu problem insan qrupları böyüyüb çeşidləndikcə daha qarışıq hal aldı. 

 İctimaiyyətlə əlaqələr ABŞ-da “public relations” ifadəsi ilə ifadə edilir. İctimaiyyətlə 
əlaqələr “20-ci əsrin övladı” adlandırılır. Bunun səbəbi, ictimaiyyətlə əlaqələrin bir ifadə kimi 
ortaya çıxmasından bir elm, bir ixtisas sahəsinə çevrilməsinə qədər olan bütöv bir prosesin 20-ci 
əsrin daxilində baş verməsidir. Xəbərləşmə, xalqa məlumat vermə kimi işlər ictimaiyyətlə əlaqələr 
fəaliyyətidir. İctimaiyyətlə əlaqələr, ictimai xidmətlər artdıqca, çeşidləndikcə daha böyük önəm 
qazanır. Xəbərləşmə vasitələrinin çoxalması ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətini daha asan hala 
gətirir. 

 PR biznesin müasir funksiyalarından biridir və bu funksiya altında aşağıdakı 5 fəaliyyət 
həyata keçirilir: 

 - Media ilə əlaqələr 
 - Malların tanıtılması 
 - Xəbərləşmə 
 - Lobbiçilik fəaliyyəti 
 - Müşavirlik  
 İctimaiyyətlə əlaqələrə dəqiq tərif vermək olduqca çətindir. Sosial elmlər sahəsinə daxil olan 

bu mövzunun sərhədləndirilməsi mümkün deyil. 65 mütəxəssisin gördüyü işlərin nəticəsində 
müəyyən olunan, 472 tərifin təhlili əsasında müəyyən olunan tərifə görə, ictimaiyyətlə əlaqələr, 
“bir müəssisə ilə hədəf kütlə arasında qarşılıqlı əlaqəni, anlayışı yaratmağa və davam etdirməyə 
kömək edən bir idarəetmə vəzifəsidir” . 

 Bu araşdırmanın nəticəsinə görə ictimaiyyətlə əlaqələr: 
-Mütəxəssislik tələb edir. 
-İctimaiyyətlə əlaqələr bir idarəetmə vəzifəsidir və mütəxəssislər tərəfindən yerinə 

yetirilməlidir. 
-İctimaiyyətin təsirinin fərqində olaraq müxtəlif qruplar arasında əlaqəni tənzimləyir. 
-Hədəf kütlənin davranışları haqqında rəhbərliyə məlumat verir, qurumun ehtiyac duyduğu 

araşdırmaları edərək təkliflər hazırlayır. 
-Qurumun mənfəət məqsədi ilə yanaşı eyni zamanda sosial məsuliyyətinin də olduğunu isbat 

edəcək şəkildə davranmasına kömək edir. 
 İctimaiyyətlə əlaqələr dərnəkləri, elmi nəşrlər, ictimaiyyətlə əlaqələr mütəxəssisləri 

tərəfindən ortaya çıxarılan və beynəlxalq səviyyədə qəbul edilən təriflərdən bəziləri aşağıdaki 
kimidir.  

 İngiltərə İctimaiyyətlə Əlaqələr İnstitutu (IPR), ictimaiyyətlə əlaqələri, “bir qurum ilə hədəf 
kütlə arasında yaxşı niyyət və qarşılıqlı anlayışa əsaslanan əlaqələri davam etdirməyə 
istiqamətlənən, əvvəlcədən planlaşdırılmış səylər” olaraq tərif edərək, yaxşı niyyət və qarşılıqlı 
anlayış kimi iki ucu açıq və mücərrəd bir anlayışa əsaslanan əlaqə ifadəsi ilə qurumun əlaqələri 
tərif edilmişdir. 

 Nolte, Fundamentals of Public Relations adlı kitabında “İctimaiyyətlə əlaqələr, hər ikisinin 
də yararını təmin etmək surəti ilə qurumun sosial, siyasi və iqtisadi ətrafına adaptasiyasını, ətrafın 
da quruma uyumunu həyata keçirən bir idarəetmə vəzifəsidir” deyərək, rəhbərlik və çevrə 
arasında uyumun təmin edilə bilməsi üçün lazımlı tədbirləri ictimaiyyətlə əlaqələrin içərisində 
dəyərləndirir. 

 John Marston, “The Nature of Public Relations” adlı kitabında, ictimaiyyətlə əlaqələri, 
“hədəf kütləyə təsir etmək üçün planlanmış razılaşdırmağa istiqamətli əlaqə” olaraq tərif etmişdir.  
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 Public Relations News isə, “ictimaiyyətlə əlaqələr, əlaqə səylərinin bütünüdür” deyərək qısa 
ancaq əhatəli bir tərif vermişdir. 

 Webster lüğətində isə “ictimaiyyətlə əlaqələr, ictimaiyyətlə bir qurum, firma və ya şəxs 
arasındaki yaxşı niyyəti, qarşılıqlı anlaşmağı inkişaf etdirən elm və sənətdir” deyilmişdir. 

 Amerikalı professor Bernaysa görə, “ictimaiyyətlə əlaqələr , sosial ehtiyacları qarşılamaq 
üçün vəziyyət və davranışlarla əlaqəli məsləhətləri əhatə edir”. İctimaiyyətlə əlaqələr haqqında 
aşağıda verilən digər təriflər mövzunun daha yaxşı başa düşülməsinə kömək edəcək:  

 - İctimaiyyətlə əlaqələr, xalqın və ya ictimaiyyətin diqqətini çəkmək , onu hərəkətə 
keçirtmək və istənilən yola yönəltməkdir. 

 - İctimaiyyətlə əlaqələr, öz mövqeyimizin doğru olduğuna başqalarını inandıra bilmə işidir.  
 - İdarəetmənin izlədiyi siyasətin xalqa mənimsədilməsi, görülən işlərin davamlı və tam 

olaraq xalqa çatdırılması, idarəetməyə qarşı müsbət bir təəsuratın yaradılması, və buna qarşılıq, 
xalqın da idarəetmə haqqında nə düşündüyünün , idarəetmədən nə istədiyinin bilinməsi və xalqla 
əməkdaşlığın təmin edilməsi vəzifəsinə ictimaiyyətlə əlaqələr deyilir.  

 - İctimaiyyətlə əlaqələr bir qurumun xalqla əlaqəsini inkişaf etdirmə və anlama yolunda 
göstərilən cəhdlərdir. 

 - İctimaiyyətlə əlaqələr konkret hədəf kütlələrə təsir etmək üçün hazırlanmış planlı, 
inandırıcı xəbərləşmə vasitəsidir.  

 İctiamiyyətlə əlaqələr, xalqa təsir edən söz ya da hadisədir. İctiamiyyətlə əlaqələr, bir 
qurumu işçilərə, müştərilərə, bağlı olduğu insanlara sevdirmə sənətidir. İctiamiyyətlə əlaqələr, 
düşüncələrin istənilən nəticələri yaratması məqsədi ilə müxtəlif qruplara ustaca çatdırılması, yaxşı 
bir xəbərləşmənin həyata keçirilməsidir. 

 İctimaiyyətlə əlaqələrin təşkilində qarşılaşılan bir sıra mahiyyət problemləri var. Belə ki, 
ictimaiyyətlə əlaqələri çox vaxt marketinq, satış və daha çox reklamla səhv salırlar. Lakin 
ictimaiyyətlə əlaqələr şüurlu şəkildə təşkil edilmiş müstəqil kommunikasiya vasitəsidir və 
yuxarıda sadalananların heç birinə aid deyil.  

 Bir çox şirkətlərdə ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyəti marketinq fəaliyyəti ilə birlikdə həyata 
keçirilir. Halbuki, bu ikisi ayrı-ayrı sahələrdir. Belə ki marketinq sahəsi müəssisənin istehsal 
etdiyi məhsulun bazarda tanıtdırılması və satışı ilə məşğuldur. İctimaiyyətlə əlaqələr isə birbaşa 
insanlarla şirkət arasındakı əlaqələri tənzimləyir.  

 Yuxarıda qeyd edildiyi kimi ictimaiyyətlə əlaqələri reklamla çox səhv salırlar. Reklam , 
“mal, xidmət və fikirlərin stimullaşdırma yollarından biri olub, iqtisadi rifahın artırılması, 
istehlakçıların məmnuniyyəti və reklam verənin məqsədlərinə çatmasını təmin etmək üçün, 
qarşılığı ödənmək şərti ilə inandırıcı informasiya nəqlinin kütləvi informasiya vasitələri yolu ilə 
həyata keçirilməsi kimi” kimi tərif edilir. Reklam satıcılar və alıcılar arasında kommunikasiya 
yaradır. Bu zaman kommunikasiyanın əsas məqsədi satışdır. O, alıcını əmtəə ilə tanış edir, 
əmtəənin nə üçün lazım olduğunu və digər oxşar əmtəələrdən fərqi haqqında məlumat verir və bu 
yolla onu almaqüçün müştərilərdə maraq yaradır.İctimaiyyətlə əlaqələrin reklamla çox 
qarışdırılmasının səbəbi isə hər iki fəaliyyətdə istifadə olunan vasitə və metodların yaxınlığı, hətta 
çox hallarda eyniliyidir. İctimaiyyətlə əlaqələrin reklamdan ən önəmli fərqi ondadır ki, mesajın 
qaynağının bir quruluş olmaması və verilən mesaj qarşılığında hər hansı bir ödənişin 
aparılmamasıdır. Bu çox incə fərqin geniş kütlələr tərəfindən bilinməsi təbii ki, qeyri-
mümkündür. Qarışıqlığı da yaradan məhz budur. 

NƏTICƏ 
İctimaiyyətlə əlaqələrin tarixi inkişafı illər əvvələ təsadüf edir. Lakin ölkəmizdə bu sahə yeni 

olduğu üçün müəssisələrdə bu fəaliyyətin təşkili lazımı səviyyədə aparılmamışdır. Buna səbəb 
təşkilat və qurumların bu sahəylə bağlı tam dolğun və ətraflı məlumata sahib olmamalarıdır. 
İctimaiyyətlə əlaqələr barədə tam təsvvürün formalaşmamasının digər bir səbəbi də PR 
mütəxəssislərinin bu istiqamətdə lazımı qədər fəaliyyət göstərməmələridir. Bunun üçün də PR 
mütəxəssisi peşəkar olmalıdır, fəaliyyət göstərdiyi sahəni xırda detallarına qədər araşdırmalıdır.  
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 Qarşıya çıxan nöqsanlardan biri də “İctimaiyyətlə əlaqələr” fəaliyyətinin marketinqlə birgə 
həyata keçirilməsidir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu ikisi ayrı-ayrı sahələrdir. Marketinq, fərdi 
və təşkilati məqsədlərə çatmağa imkan verən mübadilələrin həyata keçirilməsi üçün mal, xidmət 
və fikirlərin ortaya çıxardılması, qiymətləndirilməsi, stimullaşdırılması və bölgüsü ilə əlaqədar 
planlama və tətbiqat prosesidir. İctimaiyyətlə əlaqələr isə təşkilatla cəmiyyət arasında əlaqələri 
inkişaf etdirərək imic formalaşdırır. Hər iki sahədə görülən işlər bir-biri ilə daima əlaqədə 
olmalıdır. 
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XÜLASƏ 
Məqalədə insan resurslarının inkişaf etdiririlməsi istiqamətləri araşdırılmışdır. İnsan resursla-

rının inkişafının əsas məqsədi təşkilatda mövcud olan insan resurslarının təşkilatın əsas kapitalı 
olduğunu qəbul edərək onların inkişaf etdirilməsini təmin etməkdir. İnsan resursları inkişafının 
əsas məqsədi təşkilatda intellektual kapitalın formalaşdırılması, təşkilatı, fərdi və komanda 
şəklində öyrənmə mühitinin yaradılmasıdır. İnsan resrusları inkişafının strateji və biznesə 
yönümlü olsa belə, fərdlərin əsas ehtiyaclarını ödəməyə istiqamətlənmişdir.  

İnsanlar və onların istedadı ölkənin ən əhəmiyyətli resursudur. Bu mənbələri idarə etmək və 
onlardan səmərəli istifadə strateji bir vəzifədir. Təcrübə göstərir ki, insan resurslarının düzgün 
idarə olunması, yuxarıda göstərilənlərə əlavə olaraq, müasir tələblərə uyğun islahatlar üçün zəmin 
yaradır. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, insan zəkasının məhsulu olan ən mükəmməl texnika və 
texnologiyaların özündə nə intellekt, nə də mürəkkəblik var.  

Açar sözləri: strateji inkişaf, insan resursları, rəqabət qabiliyyətliyi, insan kapitalı 
 

GİRİŞ 
Tarix boyu inqilabi dəyişikliklərə səbəb olan və artıq başlayan dünyada dördüncü sənaye 

inqilabı inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatlarında özünü büruzə verir. Vaxt tələb edən dördüncü 
sənaye inqilabına keçid, süni intellekt və yeni texnika və texnologiyaların iqtisadiyyata tətbiqi ilə 
əməyə olan tələbi qaçılmaz dərəcədə azaltsa da, hər zaman həyatın hər tərəfindən olan ixtisaslı 
insanlara ehtiyac olacaqdır. Bununla əlaqədar müəssisə və təşkilatların əsas vəzifələrindən biri 
mövcudluğunu bugünkü və sabahın tələblərinə uyğun olaraq qorumaq və inkişaf etdirmək üçün 
istifadə olunan texnologiya və proseslərdə dəyişikliklərlə ayaqlaşa bilən təcrübəli işçi cəlb 
etməklə onların idarə edilməsini təşkil etmək və təmin etməkdir. 

İnsan kapitalı, elm, yenilik, yüksək texnologiya müasir bir dövlətin varlığının qarantı rolunu 
oynayır. Bu baxımdan təsadüfi deyil ki, bu gün Prezident İlham Əliyev dövlətin intellektual, 
informasiya və texnoloji təhlükəsizliyini təmin etməyi milli inkişafın strateji hədəfi olaraq təyin 
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etdi. Xüsusilə, Prezidentin 23 may 2007-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Res-
publikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası" nın "Elm, təhsil, mədəniyyət siyasəti və mənəviy-
yatın qorunması" müddəasında deyilir ki, bu istiqamətdə dövlət siyasəti qorunmağa yönəlmişdir. 
mədəni irs və mənəvi dəyərlər. , elmi və texniki potensialını daxili və xarici təhdidlərdən 
qorumaq, mütərəqqi beynəlxalq inkişafdan bəhrələnmək. Ölkənin davamlı inkişafının kifayət 
qədər savadlı peşəkar insan potensialının, elmi və texnoloji tərəqqinin təmin edilməsini zəruri 
etdiyi də vurğulanır. Bu hədəflərə çatmaq üçün Azərbaycanda elm və təhsil səviyyəsini dünya 
standartlarına uyğunlaşdırmaq, yeni texnologiyaların tətbiqi üçün inkişaf etmiş ölkələrlə əməkdaş-
lığı genişləndirmək, qorunması və qorunması üçün uzunmüddətli dövlət siyasət proqramlarını 
hazırlamaq və həyata keçirmək lazımdır (İsgəndərov İ., Əsgər M., Şixəliyev N. 2017: s. 37).  

İndi tam məsuliyyət və inamla demək olar ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi altında 
Azərbaycan dövləti təhlükəsizlik sisteminin inkişafında tamamilə fərqli və çox məsuliyyətli bir 
mərhələyə qədəm qoydu. 21-ci əsrdə dünyanın hər hansı bir ölkəsi kimi Azərbaycanın tərəqqisi 
texnoloji, intellektual və elmi potensialından asılı olacaqdır. Bu kontekstdə Azərbaycanda 
intellektual insan resurslarının strateji inkişafı bu əsrdə təhlükəsizliyimizin digər amillərində əsas 
rol oynayacaqdır. Bu gün enerji sektorundan əldə olunan gəlirləri bu sahəyə yönəltməklə, 
informasiya infrastrukturunun, yüksək texnologiyaların, elmin inkişafı, bir sözlə, Azərbaycanda 
innovativ cəmiyyətin qurulmasına başlanıldı. 

Qloballaşma prosesləri təkcə müxtəlif sahələrin deyil, ümumilikdə milli iqtisadiyyatların da 
rəqabət qabiliyyətinə təsir göstərir. Bu baxımdan insan kapitalının və cəmiyyətin intellektual və 
yaradıcı qaynaqlarının birbaşa iştirakı ilə formalaşan dövlətlərin və müəssisələrin innovativ 
imkanları müasir dünya iqtisadi sistemində strateji əhəmiyyət kəsb edir. Qloballaşma prosesləri-
nin təsiri və insan kapitalının innovasiya yaratmaqda iştirakı ilə bağlı tədqiqat apararkən insan 
kapitalının "kapital" anlayışının əks olunduğunu nəzərə almaq lazımdır. Cəmiyyətin sərvətinin 
əsas mənbələrindən biri kimi insan kapitalının səciyyəvi xüsusiyyəti onun daim böyüməsidir, 
çünki kapital qoyuluşa yatırılır, əmanətlərə meylliliyin artması və qənaət üçün marjinal meylinin 
mütərəqqi artması ilə əlaqələndirilir (Quliyev T. Ə., 2013). 

İnsan kapitalının yaranmasında universitetlər cəmiyyətin intellektual resurslarının formalaş-
masında mühüm yer tutur. Universitetlər belə bir missiyanı təkcə təhsil xidmətləri göstərməklə 
deyil, həm də tədqiqat problemlərini həll etməklə yerinə yetirirlər. Həmçinin, bu iki sahə bir-biri 
ilə sıx bağlı olmalıdır. Təhsil, bilik və ixtisaslarını qorumaq, biliklərin nəsildən-nəslə inkişaf etdi-
rilməsi və ötürülməsi, cəmiyyətimizin bilik bazasının genişlənməsini anlamaqda elm və tədqiqat 
işi kimi, universitetlərin rolunun üçüncü komponenti - biliklərin praktik fəaliyyətə keçirilməsinin 
əsasını təşkil edir. 

 İnsan kapitalının intellektual fəaliyyətinin məhsulu kimi yeniliklər istehlak bazarında yüksək 
texnoloji məhsulların rəqabət qabiliyyətini təmin edərək müəssisənin rəqabət üstünlüklərini təşkil 
edir. Yüksək texnoloji müəssisələrin müsbət təsirlərinə nail olmaq üçün milli iqtisadiyyatlar 
innovativ dəyişikliyi dəstəkləməlidir (Bəkirli A. Ş., 2016: s.133). 

Təşkilatda çalışan insanların potensialını artırmaq üçün birlikdə səmərəli kadr idarəetmə 
sistemini təmsil edən bir sıra sahələrdə əlaqələndirilmiş işlərin aparılması lazımdır. Kadr idarəet-
mə sisteminin başlanğıc nöqtəsi, rəhbərliyin müəyyən etdiyi strateji hədəflərdir. Təşkilatın inkişafı 
üçün aydın şəkildə hazırlanmış, yazılı bir strategiya, kadr siyasəti çərçivəsində həll edilməli olan 
vəzifələrin əhatəsini təyin etməyə kömək edir. Kadrların idarə edilməsi sistemi bütün kadr 
idarəetmə funksiyalarının icrasıdır. 

Kadrların idarə edilməsi sisteminə nəzarət subyekti və nəzarət obyekti daxildir. İdarəetmə 
obyekti, idarəetmə obyektinə hədəfli təsir kimi idarəetməni həyata keçirən idarəetmə işçilərinin 
(funksional və xətt menecerlərinin) toplusudur. İdarəetmə obyekti məqsədə çatmağı təmin edən 
bütün icraçılar hesab edilə bilər. Kadrların idarə edilməsi sisteminin əsas məqsədi işçilərin 
bacarıqlarının optimal formalaşması, istifadəsi və inkişaf etdirilməsini əhatə edir, bu da bazarda 
uzunmüddətli rəqabət üstünlüklərini təmin etmək və müvafiq olaraq daha çox qazanc əldə etmək 
tövsiyə olunur. 
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Müəssisələrin innovativ fəaliyyətinə dövlət dəstəyi makroiqtisadi tarazlıq və rəqabətli bazar 
mühitinin yaradılması ilə başlamalıdır. Bu vəziyyətdə dövlət iqtisadi problemlər sisteminin 
formalaşdırılması problemi ilə üzləşir, onun həlli milli iqtisadiyyatın və milli təhlükəsizliyin 
effektiv inkişafı üçün şərait təmin edəcək, həm də dünya bazarlarında rəqabət üstünlüklərinə nail 
olacaqdır. 

Beləliklə, insan fəaliyyəti milli iqtisadiyyat üçün bir sərvət mənbəyidir, lakin məhsuldarlığı 
əmək prosesini həyata keçirmə qabiliyyətinə investisiya qoymaqdan asılıdır. Həm də bir sərvət 
mənbəyi olan məhsuldarlığın artması yalnız investisiyalar həyata keçirildikdən sonra baş 
verir. Buna görə hər iki halda əmanətlərin kapitallaşdırılması prosesi davam edir. Birinci halda, 
heyət, ikinci vəziyyətdə istehsal vasitələri və nəticə müəssisənin gəlir və cəmiyyətin sərvətini 
yaratmaq qabiliyyətinin artmasıdır. 

TƏDQİQAT METODU 
Formallaşan problemlərin həllinin nəzəri əsaslarını yerli və xarici alimlərin və iqtisadçıların 

işləri, elmi və praktik konfransların materialları, dövri nəşrlər və kitablar təşkil edir. Tədqiqatda 
bir sıra metodlardan istifadə olunmuşdur, analiz və sintez digər metodlardan fərqli olaraq sintez, 
daha detallı bir araşdırma üçün fərdi elementləri vahid bütöv hala gətirmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Bu tədqiqat metodu təhlil metodu ilə olduqca sıx əlaqəlidir, çünki həmişə fərdi 
analiz nəticələrini birləşdirən əsas element kimi mövcuddur.  

NƏTİCƏ 
Nəticədə qeyd etmək olar ki, insan resurslarının inkişaf etdirilməsi, insanın yaranışından 

etibarən sosial, siyasi, texniki və mədəni mühit kimi amillərdən asılı olaraq müxtəlif formalarda 
təzahür etməklə təkmilləşmiş və formalaşmışdır. Bəşəriyyətin mövcud olduğu bütün dövrlərdə iş 
mühiti sferasında hər zaman idarə edənlərlə idarə edilənlər arasındakı münasibətlərdən 
qaynaqlanan işin məhsuldarlığı və səmərəlilik göstəriciləri formalaşmışdır. Zamanla bu məsələlər 
ölkələrin inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq daha təkmil və sivil forma alaraq inkişaf etdirilmişdir. 
Bunun da nəticəsində həm praktiki, həm də elmi şəkildə sübuta yetirilmişdir ki, insan resurslarının 
doğru inkişaf etdirilməsi səmərəliliyin əsasıdır. 
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XÜLASƏ 
Xidmət marketinqinin ayrı olaraq araşdırıldığı və ələ alındığı bir dövrdə xidmət anlayışı “göz 

ilə görülə bilməyən və əl ilə tutula bilməyən mücərrəd məhsullar” olaraq qeyd olunur. Bu 
məhsullar əl ilə tutula bilməməsi ilə yanaşı satış sonrası hər hansı bir mülkiyyətlə nəticələnməyən 
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bir prosesdir. Hər bir sektorun inkişaf etmə prosesində olduğu kimi xidmət sektoru da öz 
bərabərində xidmətlərdən faydalanan bir cəmiyyət yaradır. Ələ alınan mövzuda xidmət və 
kəmiyyət, hər ikisi də mücərrəd anlayışlardır. Bu məqalədə xidmət keyfiyyətinin ölçülməsi üçün 
istifadə olunan metodlar vurğulanmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR: Xidmət keyfiyyəti, disconfirmation modeli, servequal modeli, boşluq 

modeli, serfperf modeli 

 

GIRIŞ 
Xidmət anlayışı ilk dəfə olaraq Fransalı filosoflar tərədindən sistemli bir şəkildə ələ alınmış 

və əkinçilik xaricində qalan bütün fəaliyyətlər xidmət olaraq adlandırılmışdır. Zaman və məkanı 
nəzərə alaraq bunun normal bir ifadə olduğunu deyə bilərik. Ancaq xidmət anlayışını əhatə etmək 
baxımından günümüzdə olduqca zəif bir ifadədir. İqtisadiyyatın ən önəmli insanlarından biri olan 
Adam Smith bu yetərsizliyi anlamış və mücərrəd, əl ilə tutula bilən məhsul meydana gətirməyən 
bütün fəaliyyətlərə xidmət adını vermişdir. 

 Hazırki bazar şəraitində müştəriləri əldə tutmaq olduqca çətindir və demək olar ki bu 
fəaliyyət biznesi ayaqda tutan, rəqabət qabiliyyətliliyi artıran əsas dayaq nöqtəsidir. Dinamik və 
azad rəqabət şəratində davamlı olaraq məhsul istehsalı və təklifi olur. Ancaq qloballaşan dünyada 
rəqib firmalarla yarışmaq olduqca çətindir. Və müştəri məmnuniyyətini təmin etmək, müştərilərə 
qüsursuz xidmət göstərmək fərqliləşməyin yeganə yoludur.  

Artan rəqabət şəraitində müştəriləri əldə tutma və sədaqətini qazanmaq artıq stratejik bir 
məsələdir. Və bunun üçün müştəri sədaqətinə bir başa təsir edilməlidir. Bu firma hədəflərindən 
birisi olmalıdır.  

Mücərrəd olmayan bir məhsulun istehlakı iki ayrı fəaliyyətdir. Məhsul öncə fərqli zaman və 
məkanda istehsal olunur və daha sonra isə müştəri tərəfindən istehlak olunur. Buna görə də 
istehsal və istehlak bir birindən ayrıla bilir və analiz edilə bilir. Və xidmət keyfiyyəti kimin harada 
məhsulu nə şəkildə satın aldığına görə dəyişə bilir. Fiziki məhsullarda xidmət keyfiyyətində hər 
hansı bir qüsur varsa, bu sonradan məhsulun yenidən gözdən keçirilməsi və ya proseslərin 
yoxlanılması ilə aradan qaldırıla bilir. Ancaq mücərrəd məhsullarda belə deyil. Hər hansı bir 
xidmətin istehsalı və istehlakı eyni anda və eyni yerdə baş tutur. Buna görə də istehsal və istehlakı 
ayırd edərək analiz etmək olduqca çətindir. Xidmətin mücərrəd, dəyişkən və ayrılmazlıq 
xüsusiyyətlərinə görə xidmət keyfiyyəti və məhsul keyfiyyətinin təyin edilməsi birbirindən 
fərqlidir. Məhsul keyfiyyətinə təsir edən faktorlar ilə xidmət keyfiyyətini təyin etmək mümkün 
deyildir. 

XIDMƏT KEYFIYYƏTININ ÖLÇÜLMƏSINDƏ ISTIFADƏ OLUNAN MODELLƏR 

Xidmət keyfiyyətini bir başa müştəri məmnuniyyəti ilə düz mütənasibdir. Bu baxımdan 
xidmət sektorunda müştəri məmnuniyyətinin ölçülməsi metodları inkişaf etdirilmiş və 
günümüzdə olduqca çox tətbiq sahəsinə sahib olmuşdur. Müştəri məmnuniyyəti bir çox çalışmada 
xidmət keyfiyyəti ilə əlaqələndirilməkdədir. Satın alınan malın xüsusiyyətləri ilə bərabər yanında 
təqdim olunan xidmət təyin edici bir factor olmaqdadır. 

Xidmət keyfiyyəti qavramı məzmun, tərif, model və ölçmə mövzularında olduqca zəngindir. 
Bir çox araşdırmaçı mövzunu fərqli metodlar istifadə edərək dəyişik baxış çərçivələrindən ələ 
almışdır. Xidmət keyfiyyətinin ölçülməsinin inkişafı nəzərdən keçirildikdə mövzu üzərində edilən 
öncəki araşdırmaların nəticələrini təməl alaraq inkişaf etdirilən ardıcıl bir proses olduğu görsənir. 
Xidmət keyfiyyətinin ölçülməsində əlaqədar olan modellər , onların yazarları, təməl nəticələr 
haqqında aşağıda bəhs olunmaqdadır. Bu modelləri nəzərdən keçirdikdə xidmət keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılmasındakı əsas ortaq cəhətlərin bunlar olduğu ortaya çıxır: 

 Bazar və müştəri mərkəzçilik 
 Həvəsli işçilər 
 Xidmət keyfiyyəti anlayışı ilə xidmət keyfiyyətinə təsir edən faktorların dəqiq şəkildə 

anlaşılması 
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 Təsirli bir ölçüm və geri bildiriş sistemi 
 Təsirli bir tətbiq sistemi. 
Xidmət keyfiyyəti modelləri nəzərdən keçirildikdə ən çox Servequal, Boşluq modeli və 

Servperf-in istifadə edildiyini görə bilərik. Bu səbəblə bu üç modelin detallı olaraq tanıdılması 
ölkəmizdə mövzuyla əlaqədar çalışmalara yol göstərici olması baxımından önəm daşımaqdadır. 

Xidmət keyfiyyəti anlayışı daha çox yayıldıqdan sonra xidmət keyfiyyəti səviyyəsini ölçmək 
üçün daha çox vasitələrə ehtiyyac duyuldu. Və hər nə qədər xidmət keyfiyyəti qavramının 
tanıdılması, önəmi və detallı araşdırmaları aparılsa da keyfiyyətin artırılması üçün hansı 
xüsusiyyətlərin hansı səviyyədə yaxşılaşdırılması lazım olduğunu və xidmət keyfiyyətinin 
artırılması üçün xərclənən əməyin təsironin nevə dəyərləndiriləcəyi mövzusunda hər hansı bir 
dəqiqlik əldə olunmamışdır. Və bu mövzu mütləqliliyini qoruyurdu. Fiziki məhsulların keyfiyyəti 
sağlamlıq və qüsur miqdarı kimi göstəricilər vasitəsilə obyektiv olaraq ölçülə bilir. Ancaq xidmət 
keyfiyyətinin mücərrəd və anlaşılması çətin, özünəməxsus bir xüsusiyyəti olan bir qavram olması 
ölçmək üçün vasitə inkişafını çətinləşdirir. Obyektiv ölçümün mümkün olmadığı vəziyyətlərdə 
araşdırma əsaslı ölçmə vasitələrindən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Bu yanaşma ilə 
günümüzdə xidmət keyfiyyətini ölçmədə ən çox yayılmış metodlardan biri olan Servequal ölçmə 
metodu inkişaf etdirilir.  

Servequal Oliverin 1980 – ci ildə inkişaf etdirdiyi Disconformation” modelinə dayanmaqda-
dır. Oliver gözləntilər ilə performans arasındakı uyğunlaşma səviyyəsinin müştəri məmnuniyyəti-
nin səviyyəsi ilə əlaqədar olduğunu vurğulayırdı. Disconfirmation modeli müəssisənin təqdim 
etdiyi xidmətin rəqibləri ilə müqayisə olunaraq dəyərləndirilməsində istifadə oluna biləcək 
müxtəlif göstəricilər təqdim etməkdədir. Ancaq modelin bütün sektorlarda istifadə edilə biləcək 
universal, kantitatif bir təməli yoxdur. Bu modeldən fərqli olaraq Servequal modeli xidmət 
keyfiyyətinin müştərilər tərəfindən dəyərləndirilməsi əsas alınan bir təmələ sahibdir. Burada 
dəyərləndirmə müştərilərin xidmət göstərəndən gözlədiyi xidmət keyfiyyəti ilə müəyyən bir 
xidmət sahəsində xidmət göstərənlərin mövzu ilə əlaqədar performansı arasındakı fərq olaraq 
qavranılmışdır. Parasuraman və yoldaşlarının araşdırmalarında xidmət keyfiyyətinin beş ölçüsü 
müəyyən edilmişdir. Bunlar aşağıdakılardır: 

 Güvənirlilik (Reliability) : vəd edilən bir xidməti düzgün formada yerinə gətirə bilmə 
bacarığı, 

 Empati (Empaty) : Müəssisənin özünü müştərilərin yerinə qoyması və müştərilərə şəxsi 
diqqət göstərmələri, 

 Həvəslilik (Responsiveness) : Müştəriyə kömək etmək və sürətli xidmət vermə istəkliliyi, 
 Güvən (Assurance) : Çalışanların bilikli və nəzakətli olmaları və müştərilərə güvən hissini 

verə bilmək, 
 Fiziki xüsusiyyətlər (Tangibles) : müəssisənin xidmət satışı prosesindəki bina, alət-ədəvat 

və işçi görünümüdür. 
Xidmət keyfiyyyəti problemlərinin varlığını göstərən beş boşluq (gap) vardır. Bu fərqlər 

müştəri gözlənyiləri ilə qavradıqları arasındakə fərqlərdir və fərqlərin yönü və böyüklüyü xidmət 
keyfiyyətini təsvir etməkdədir.  

Fərq – 1: Müştəri gözləntiləri və idarənin müştəri gözləntilərini dərk etməsi arasındakı fərq, 
Fərq – 2: İdarənin müştəri gözləntilərini dərk etməsi və xidmət keyfiyyəti standartları 

arasındakı fərq, 
Fərq – 3: Xidmət keyfiyyəti standartları ilə xidmətin təqdimi arasındakı fərq (Xidmət 

performansı fərqi) 
Fərq – 4: Xidmətin təqdimi ilə xarici çevrə ilə əlaqələr arasındakı fərq, 
Fərq – 5: Gözlənilən xidmət ilə qavranan xidmət arasındakı fərq (İlk dörd fərqə əsaslanaraq 

yaranar). 
Gözlənilən xidmət ilə qavranılan xidmət arasındakı fərq bu formada açıqlana bilər.  
1. Gözlənilən xidmət > Qavranılan xidmətdirsə, qavranılan xidmət tətmin edici deyildir. 
2. Gözlənilən xidmət = Qavranılan xidmətdirsə, qavranılan xidmət tətmin edicidir 
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3. Gözlənilən xidmət < Qavranılan xidmətdirsə, qavranılan xidmət tətmin edicidir, bu fərq 
artdıqca ideal keyfiyyətə yaxınlaşır. 

Xidmət keyfiyyətinin ölçüləri və bu ölçülərə əsasən xidmətin səviyyəsinin analiz olunması, 
nəticəyə gəlinməsi aşağıdakı şəkil 1 – də göstərilmişdir.  

 

Ətrafdan yaranan təsir Şəxsi ehtiyaclar Keçmiş təcrübələr

Gözlənilən xidmət

Qavranılan xidmət

Xidmət keyfiyyətinin ölçüləri
 Maddi xüsusiyyətlər
 Güvənirlilik
 Həvəslilik
 Güvən
 Empati

Qavranılan xidmət 
keyfiyyəti
 Gözləntilərin 

aşılması GX<QL 
(Üstün keyfiyyət)

 Qarşılanması 
GX=QL (Məmnun 
edici)

 Qarşılanmaması 
GX>QL (Qəbul 
olunmayan)

 
Şəkil 1. Xidmət keyfiyyətinin ölçüləri (Fitzsimmons və Fitzsimmons, 1999; Avcıkurt və Aymankuy, 2006: 286) 

 
Xidmət keyfiyyəti mövzusunda fərqli model və yanaşmalar inkişaf etdirilməsinə 

baxmayaraq, hələ də tam olaraq qəbul edilmiş bir ölçü modeli yoxdur. Bu mövzuda aparılan 
araşdırmalarda ən çox iki modelin istifadə edildiyini görürük ki, bunlardan birisi Servqual modeli 
idi. Hansı ki müştərinin qavradığı xidmət keyfiyyətini ölçürdü. Digəri isə xidmət keyfiyyət 
performansını ölçən Servperfdir.  

Servperf metodu Servqual metoduna altelnativ olaraq Cronin və Taylor tərəfindən inkişaf 
etdirilmişdir. Bu metod Servqualdakı müştərilərin gözlənti və qavramı arasındakı fərq yerinə, 
birbaşa müştərinin qavradığı performansı ölçməkdədir. Bu metodda Servqual metodunda olan 22 
dəyişən əsas alınmış və müəssisənin qavranılan performansı ölçülməyə çalışılmışdır. 
Servqualdakı 22 dəyişən həm gözlənti həm də qavranılan üçün istifadə edilərkən, Servperf 
metodunda isə bu sadəcə qavranılan üçün istifadə olunmuşdur. Xidmət keyfiyyətinin ölçülməsi 
mövzusunda edilən çalışmalarda Servperf metodunun Servqual metoduna görə daha güclü metod 
olduğu ortaya qoyulmuşdur.  

NƏTICƏ  
Artan rəqabət şəraitində müştəriləri əldə tutma və sədaqətini qazanmaq artıq stratejik bir 

məsələdir. Və bunun üçün müştəri sədaqətinə bir başa təsir edilməlidir. Bu firma hədəflərindən 
birisi olmalıdır.  

Bir çox araşdırma müştəri tərəfindən qavranan xidmət keyfiyyəti ilə müştəri məmniniyyəti 
arasında güclü bir əlaqə olduğunu ortaya qoymuşdur. xidmət modelləri xidmət keyfiyyəti 
haqqında müştəri davranışlarına təsir edir. Xidmətdə dəyişiklik etmək mövcud performans və 
müştəri təsdiqi barəsində müştəri qavrayışına təsiri ilə xidmət keyfiyyətinin müştəri 
dəyərləndirilməsinə güclü bir formada təsir etdiyi təsbit edilmişdir.  

Mücərrəd olmayan bir məhsulun istehlakı iki ayrı fəaliyyətdir. Məhsul öncə fərqli zaman və 
məkanda istehsal olunur və daha sonra isə müştəri tərəfindən istehlak olunur. Buna görə də 
istehsal və istehlak bir birindən ayrıla bilir və analiz edilə bilir. Və xidmət keyfiyyəti kimin harada 
məhsulu nə şəkildə satın aldığına görə dəyişə bilir. Fiziki məhsullarda xidmət keyfiyyətində hər 
hansı bir qüsur varsa, bu sonradan məhsulun yenidən gözdən keçirilməsi və ya proseslərin 
yoxlanılması ilə aradan qaldırıla bilir. 
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XÜLASƏ 
Yeyinti sənayesinin inkişafı iсtimаi rifаh və mədəniуyətin göstəriсisi kimi insаnın həуаt 

səviуyəsinin уüksəlməsinə və mənəvi zənginləşməsinə köməklik göstərir. Аzərbаусаn dövləti 
yeyinti sənayesinin inkişаf еtdirilməsini sektorlar üzrə aparıcı istiqаməti еlаn еtmişdir. Sоn 
dövrlərdə yeyinti sənayesinin daha çox təşviq olunması üçün həyata keçirilən işlər, qəbul еdilən 
dövlət рrоqrаmlаrı, nоrmаtiv-hüquqi bаzаnın təkmiləşdirilməsi bunun əyani sübutudur. Dövlət və 
rеgiоnаl səviууələrdə reallaşdırılan siуаsətdə yeyinti sənayesi strаtеji əhəmiууətli məsələ kimi 
nəzərə çarpır. İnsanların yaşadığı həyatın formalaşması və dəyişməsi şəraitində, xüsusilə də 
yeyinti sənayesinin ildən ilə təkmilləşməsi danılmazdır. Bu proses müasir inkişafın əsas 
göstəricisidir. Yeyinti sənayesi sahəsinin inkişafında isə marketinq fəaliyyətlərinin və bu 
fəaliyyətlər çərçivəsində həyata keçirilən brendinq, brend strategiyalarının müəyyən olunması, 
tətbiqi və qiymətləndirilməsi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də bu tədqiqat mövzusu 
günümüzdə ən aktual mövzulardan biri hesab olunur. Tədqiqat işinin məqsədi Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən yeyinti sənayesi müəssisələrinin brend strategiyalarının araşdırılması və 
qiymətləndirilməsidir. Azərbaycanda yeyinti sənayesinin müxtəlif aspektlərdən elmi tədqiqatı 
aparılsa da, marketinq istiqamətində, xüsusilə də brend strategiyalarının qiymətləndirilməsi 
baxımından elmi araşdırmalara ehtiyac vardır və bu tədqiqat işi də sözügedən sahə üzrə elmi 
yeniliklər ortaya qoyur. Tədqiqat işi çərçivəsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yeyinti 
sənayesi müəssisələrinin mövcud marketinq fəaliyyətləri, tətbiq etdikləri brend strategiyaları, bu 
strategiyaların effektivliyi və nəticələri araşdırılır, analiz edilir və çatışmazlıqlar göstərilir. 

AÇAR SÖZLƏR: Azərbaycanda yeyinti sənayesi, brend strategiyaları, yeyinti 

sənayesində brend strategiyaları 

 

GIRIŞ 
Özünəməxsusluğu ilə seçilən yeyinti sənayesinin inkişafı istər bəşəri nailiyyətlərə, istərsə də 

onun münaqişələrinə ümumi meydan verir. Yeyinti sənayesi təkcə Azərbaycanda deyil, eləcə də 
bütün dünya ölkələrində qlobal əhəmiyyətə malik, müxtəlif ölkələr və xalqlar arasında qarşılıqlı 
münasibətlər yaradan, biznes maraqlarının əhatə dairəsini genişləndirən sahədir. Mövzunun belə 
aktuallığı qeyd etdiyimiz kimi təkcə Azərbaycan Respublikasında deyil, həmçinin də bütün 
dünyada fəal şəkildə tədqiq olunmaqdadır. Yeyinti sənayesinin inkişafı baxımından isə marketinq 
fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi, xüsusilə brend strategiyalarının tətbiqi nümunələrinin 
araşdırılması və analizi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Yeyinti sənayesinin elmi nəzəri əsaslarının və eləcə də bu sahənin konseptual bazasının təhlili 
bir çox nəzəriyyəçilər, o cümlədən də Эванс Дж.Р., Берман Б., Голубков Е.П., Добрынин В.А., 
Гайдаенко Т.А. və digərləri tərəfindən tədqiq olunmuşdur. Bu sahənin tədqiqində yerli 
nəzəriyyəçilərdən Axundov Ş.Ə., Xəlilov H.A., və digərləri iştirak etmişlər. Lakin günümüzün 
aktuallığı bu sahədə hələ də müəyyən qədər boşluqların olduğunu göstərir. 

Tədqiqat işinin əsas məqsədi Azərbaycanın yeyinti sənayesi müəssisələrində brend 
strategiyalarının qiymətləndirilməsi mexanizminin təhlilidir. Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı 
vəzifələrin həyata keçirilməsi zəruridir: 

 Yeyinti sənayesinin ölkənin qida təhlükəsizliyi baxımından əhəmiyyətinin təhlil olunması; 
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 Brend strategiyalarının nəzəri-metodoloji əsaslarının əhatəli təhlil olunması; 
 Azərbaycanda yeyinti sənayesinin ümumi vəziyyətinin əhatəli şəkildə tədqiqi; 
 Azərbaycanda yeyinti sənayesi müəssisələrinin brend strategiyalarının mövcud 

vəziyyətinin genişmiqyaslı təhlillər vasitəsilə tədqiq olunması. 
Yuxarıda sadalanan vəzifələrin həyata keçirilməsini qarşıya məqsəd qoyan tədqiqat işi struk-

tur olaraq giriş, 3 fəsil, nəticə və təkliflərdən ibarətdir. İlk fəsil yeyinti sənayesinin əhəmiyyəti və 
nəzəri əsaslarını əhatə edir. Burada yeyinti sənayesinin ölkənin qida təhlükəsizliyi baxımından 
əhəmiyyəti, brend strategiyalarının nəzəri-metodoloji əsasları və yeyinti sənayesinin marketinq 
baxımından spesifik xüsusiyyətləri araşdırılır. İkinci fəsildə isə Azərbaycanda yeyinti sənayesinin 
ümumi vəziyyətinin təhlili və Azərbaycanda yeyinti sənayesi müəssisələrinin brend strategiyaları-
nın mövcud vəziyyəti haqqında geniş məlumatlar öz əksini tapır. Tədqiqat işinin üçüncü fəsli isə 
toplanmış məlumatlar əsasında Azərbaycanda yeyinti sənayesi sahəsində fəaliyyət göstərən 
müəssisələrin brend strategiyalarının müqayisə və qiymətləndirməsini əhatə edir.  

TƏDQIQAT METODU 
Tədqiqat işinin yazılmasında analiz və sintez, eyni zamanda da induksiya və deduksiya 

metodlarından istifadə edilmişdir. Belə ki, analiz metodu kimi mövzu tam şəkildə götürülmüş və 
daha sonra fəsillərə bölünərək ayrı-ayrılıqda təhlil olunmuşdur. Daha sonra isə sintez metodu 
vasitəsilə bu fəsillər iqtisadi sistemdə birləşdirilmişdir. İnduksiya metodu vasitəsilə tədqiqat işi 
haqqında iqtisadi faktlar toplanmış, sistemləşdirilmiş və araşdırılmışdır. Sonra isə deduksiya 
metodu vasitəsilə isə həmin toplanmış faktlar əsasında nəzəri nəticələr, ümumi prinsiplər, başqa 
sözlə desək, əməli fəaliyyət üçün lazım olan zəruri tövsiyyələr müəyyən edilmişdir. Tədqiqat 
işinin predmetinin əsasında Azərbaycanın yeyinti sənayesi müəssisələrində brend strategiyalarının 
qiymətləndirilməsi mexanizminin təhlili dayanır. Tədqiqat işinin obyekti isə yeyinti sənayesinin 
nəzəri və metodoloji əsaslarının təhlil olunmasıdır. Tədqiqat işinin informasiya bazasının əsasını 
yeyinti sənayesi və brendləşmə sahəsində yerli və xarici nəzəriyyəçilərin ədəbiyyatları, məqalələr, 
eyni zamanda da bu sahədə hazırlanmış elmi çıxışlar təşkil edir. Tədqiqat işinin yazılmasında 
internet informasiya ehtiyatlarının da məlumatlarından kifayət qədər istifadə olunmuşdur. 

NƏTICƏ 
Nəticə etibarı ilə, ticarət yarışında müəssisələr, xüsusən yeyinti sənayesi müəssisələri uzun-

müddətli olmaq və öz varlıqlarını qorumaq üçün hər zamankından daha çox yeni məhsul hazır-
lamalı və təqdim etməlidir. Bu zəruri yarış bazara çıxarılan məhsulların texniki-keyfiyyət xüsusiy-
yətləri və məhsullar arasındakı fərqin azalması baxımından tədricən oxşar olmasına səbəb olur. 
Brend və yeni brend strategiyaları məhsullar arasındakı oxşarlıqları fərqləndirməkdə, məhsulda və 
ya xidmətdə birləşdirilmiş dəyərlərin istehlakçıya çatdırılmasında mühüm rol oynamaqdadır. 
Buna görə də şirkətlər mövcud brendlərini gücləndirməyə, yenilərini yaratmağa və brendlərə 
diqqət yönəltməyə çalışırlar. Bu axtarış və qərar prosesində müəssisələr qarşısında iki əsas seçim 
var. Ya yeni məhsula yeni bir brend əlavə etmək, ya da mövcud brendin birini yeni məhsula 
köçürmək. Tətbiq etmə zamanı hansı seçimə üstünlük verilməsindən asılı olmayaraq sektorun 
fayda və mənfi cəhətləri nəzərdən keçirilib qiymətləndirilməlidir.  

Xüsusən yeyinti sənayesi sahəsində Azərbaycan istehlakçılarının bəzi məhsullar üzrə hələ də 
xarici ölkələrin istehsal etdikləri məhsullara üstünlük verməsi tendensiyası qalmaqdadır. Buna 
görə də Azərbaycanın yeyinti məhsulları bazarında fəaliyyət göstərən şirkətlər öz məhsullarını 
yüksək keyfiyyətdə istehsalına diqqət etməli, bundan əlavə brend strategiyalarının inkişaf 
etdirilməsi prosesində sadəcə yerli rəqiblər yox, xarici istehsalçılar və onların Azərbaycanda 
tətbiq etdikləri marketinq fəaliyyətləri və brend strategiyaları da müəssisələr tərəfindən ətraflı 
tədqiq edilməli, öz brend strategiyalarının hazırlanması və tətbiqi prosesində xarici istehsalçıların 
da fəaliyyət və strategiyaları nəzərə alınmalıdır. Ölkəmizin yeyinti sənayesi bazarında fəaliyyət 
göstərən müəssisələr qlobal bazarda gedən prosesləri yaxından izləməli, qlobal dünyada gedən 
proseslərin yerli istehlakçılara təsirini daha dərindən araşdırmalı və əldə olunan nəticələr əsasında 
öz brend strategiyalarını formalaşdırmalıdırlar. Bu fəaliyyət isə müəssisələrin ümumi marketinq 
fəaliyyətləri çərçivəsində daha sistemli formada həyata keçirilməlidir.  
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XÜLASƏ 
 Məqalədə Təhsil sisteminin əhəmiyyəti,təhsil prosesinin ictimai inkişaf mərhələsindəki rolu 

araşdırılmışdır.Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında mövcud təhsil sistemi,həyata keçirilən 
islahatlar və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeniliklərin tətbiq olunması nəticəsində əldə olunan 
məlumatlar təhlil edilmişdir. 

AÇAR SÖZLƏR: Azərbaycanda təhsil, təhsilin idarəedilməsi, təhsilin inkişaf 

istiqamətləri 

 

GİRİŞ 
Dünyanın hər bir yerində,cəmiyyətin inkişaf prosesi birbaşa təhsillə bağlı olmuşdur.Təhsilin 

sağlam təməl prinsipləri üzərində qurulması,gənc nəsillərə tədris sisteminin öyrədilməsi,onların 
maarifləndirilməsi dövlətin ən vacib fəaliyyətlərindən biri sayılır.Təhsil insanın formalaşması, 
bilik və bacarıq əldə etməsi yönündə imkanlarını genişləndirir,insan kapitalının formalaşmasında 
və iqtisadi artımın mənbəyi rolunda çıxış edir.Təhsil sistemi ictimai həyatın bütün sahələrinə təsir 
etdiyindən çox vacib və əhəmiyyətlidir.Məhz bunun üçün təhsil sahəsində daima yeniliklər həyata 
keçirilir və müsbət göstəricilərin əldə olunması qarşıya məqsəd olaraq qoyulur. 

TƏDQİQAT METODU 
Təhsil praktik yönümlü fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün bacarıq və səriştələrin ümumi 

məcmusudur.Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra təhsil sektorunun inkişafı 
üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir.Təhsil sektorunun yeniləşməsi,dövlətin öz təhsil 
siyasətinə uyğun şəkildə qurulması üçün bir sıra addımlar atmışdır.”Azərbaycan Respublikasında 
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” Azərbaycan Respublikasında, keyfiyyət nəticələri və 
əhatəliliyinə görə qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan təhsil sisteminin yaradılması üçün bir sıra 
genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.Birinci strateji istiqamət təhsil 
məzmunun yaradılmasına və təhsilin məktəbəqədər,ümumi, peşə, orta ixtisas və ali olmaqla, 
bütün pillələri üzrə kurikulumların inkişafı kimi vacib hədəfi əhatə edir.İkinci strateji istiqamət 
insan resurslarının müasirləşdirilməsini nəzərdə tutur.Bu istiqamət üzrə peşəkarlığın 
yüksəldilməsi,nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi,yeni sistemlərin qurulmasi üçün inklüziv təlim 
metodologiyasının yaradılmasını vacib sayır.Üçüncü strateji istiqamət təhsil sahəsində şəffaf və 
səmərəli idarəetmə mexanizminin yaradılmasını nəzərdə tutur.Belə ki bu istiqamət üzrə qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan idarəetmə modelinin və hesabat sistemlərinin yaradılmasını 
nəzərdə tutur.Dördüncü istiqamət müasir tələblərə cavab verən təhsil infrastrukturunun 
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yaradılmasını nəzərdə tutur.Bu istiqamət təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları əsaslı təlim metodologiyasına uyğun mühitin yaradılmasını,peşə-tədris 
mərkəzlərinin qurulmasını ön plana çəkir.Beşinci strateji məqsəd isə Azərbaycan Respublikasında 
iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinin standartları ilə eyni səviyyəyə 
uyğun təhsil sisteminin modelinin qurulmasıdır.Həmçinin təhsil sahəsini maliyyələşdirmə 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi,ödənişli təhsil xidmətlərinin göstərilməsinin dəstəklənməsi-
ni,Təhsilin İnkişaf Fondunun yaradılmasını nəzərdə tutur.Kadr potensilanın formalaşdığını nəzərə 
alaraq Azərbaycan Respublikası Dünya Bankına yeni islahat layihəsinin hazırlanması üçün müra-
ciət etmişdir. Bu məqsədlə Dünya Bankı 483 min ABŞ dolları məbləğində qrant ayırmışdır.Nəti-
cədə 10 illik Təhsil İslahatı Programı hazırlanmışdır.Programın birinci mərhələsi 2003-2008-ci 
illəri əhatə edir.Təhsil Sektorunun İnkişaf Layihəsinin həyata keçirilməsi nəticəsində 22.6 milyon 
ABŞ dolları məbləğində vəsait xərclənmişdir.Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə Layihənin həyata 
keçirilməsi üçün 2008-ci il 24 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikası “Kredit Sazişi” imza-
lamışdır. Layihənin ümumi büdcəsi 45.4 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir.Azərbaycan Respub-
likasında informasiya cəmiyyətinin qurulması sahəsində ciddi uğurlu addımlar atılmışdır. Belə ki 
informasiya sahəsində olan yeniliklərin təhsil sahəsinə tətbiq olunması müasir biliklərə və baca-
rıqlara malik olan yeni gənc nəslin yetişməsinə birbaşa təsir edir.Təhsil sahəsində həyata keçirilən 
islahatlar əsasən Avropa strukturu ilə,Avropa İttifaqı,Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində həyata keçirilir.Təhsil sahəsindəki islahatlarda Azərbaycanın Bolonya sisteminə 
qoşulmasının xüsusi rolu var.Azərbaycan 2005-ci ildən Bolonya prosesinə qoşulmuşdur.Bolonya 
prosesinə qoşulduqdan sonra artıq ölkədə Avropa standartlarına cavab verən təhsilə nail olmaq 
zərurəti formalaşıb.”2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində islahatlar 
üzrə Dövlət Programı”nın əsas məqsədi təhsilin Avropa təhsil məkanına inteqrasiya etməsi,onun 
məzmununun Bolonya prosesinin prinsiplərinə uyğun qurulması,əhalinin müasir tələblərinə cavab 
verən təhsil imkanlarının təmin edilməsi üçün səmərəli sistemin formalaşdırılmasıdır.Ölkə 
daxilində təhsil standartlarını təkmilləşdirməklə yanaşı gənclərin xaricdə təhsil alması da diqqət 
mərkəzində olan məsələlərdən biridir.Buna uyğun olaraq Azərbaycan dövləti gənclərin dünyanın 
aparıcı təhsil müəssisələrində təhsil alması məqsədi ilə maliyyələşdirmə işləri həyata keçirir və bu 
məqsəd ilə ayrıca dövlət programları qəbul edilir.Azərbaycan Prezidentinin 2007-ci ildə qəbul 
etdiyi sərəncama əsasən “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili 
üzrə Dövlət Programı” bu sahədə atılan addımlardan biri olmuşdur.Əsas hədəf xaricdə dövlət 
hesabına təhsil almağa göndərilən Azərbaycan gənclərinin təhsilin bütün pillələri üzrə illik sayının 
2015-ci ildə 1000 nəfərə,2007-2015-ci illərdə 5000 nəfərə çatdırılması,bundan əlavə ali təhsil 
müəssisələri arasında beynəlxalq mübadilə əsasında mütəxəssis hazırlığı olmuşdur.Program 
Dövlət Neft Fondunun ayırdığı vəsaitlər hesabına həyata keçirilmişdir.Təhsilə ayrılan xərclər 
2005-ci ildən bu yana artmağa başlayıb.Dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan xərclərin əhəmiyyətli 
hissəsi yeni məktəb binalarının tikintisinə,təhsil infrastrukturunun müasirləşdirilməsinə 
yönəldilir.Bununla yanaşı qarşıya qoyulan məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün Heydər Əliyev 
Fondu və Azərbaycan Prezidentinin Ehtiyat Fondu xətti ilə də hər il böyük vəsaitlər ayrılır. 

NƏTİCƏ 
Üzərində tədqiqat aparılan bu müşahidə göstərdiki,Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə 

etdikdən sonra təhsil sektorunun inkişaf etdirilməsi,müasir standartlara cavab verən təhsil 
mühitinin formalaşdırılması üçün bir sıra qərarlar qəbul edir,islahatlar həyata keçirir və hər il döv-
lət büdcəsindən vəsaitlər ayırır.Avropa təhsil məkanında olan yeniliklərin tətbiq olunması, xarici 
universitetlər ilə tələbə mübadiləsinin həyata keçirilməsi təhsil sektorunun inkişafına təkan verir. 
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AVİAŞİRKƏTLƏRİN MARKETİNQ PLANININ STRUKTURU 
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XÜLASƏ 
 Tədqiqat işimdə çağdaş dövrdə fəaliyyət göstərən aviaşirkətlərin marketinq planlaşdırması, 

intensiv olaraq istifadə edilən marketinq strategiyaları və bu proseslərə ayrılan xərclər 
araşdırılmışdır. 

РЕЗЮМЕ: В моем исследовании рассматриваются маркетинговое планирование 
современных авиакомпаний, интенсивные маркетинговые стратегии и стоимость этих 
процессов. 

SUMMARY: My research examines the marketing planning of modern airlines, the intense 
marketing strategies, and the cost of these processes. 

Açar sözlər: ənənəvi / innovativ marketinq strategiyaları, SWOT təhlil, SMM xərcləri  
Ключевые слова: традиционные / инновационные маркетинговые стратегии, SWOT-

анализ, затраты на СММ 
Key words: traditional / innovative marketing strategies, SWOT analysis, SMM costs 

 

Giriş 
 Marketinqdə, biznesdə olduğu kimi, hər şey planlaşdırmadan başlayır. Ümumi aviasiya 

marketinqinə gəldikdə, planlaşdırma daima dəyişən aviasiya mühitini və müştəri tələblərini nəzərə 
almalı olan davamlı bir prosesi əhatə edir. 

 Bundan əlavə, şirkətinizi beynəlxalq miqyasda genişləndirmək, həm yerli, həm də qlobal 
bazarları fəth etməyə kömək edə biləcək həqiqətən effektiv aviasiya marketinq planı yaratmaq 
üçün nizamlı bir yanaşma tələb edir 

Aviasiya sənayesi yüksək rəqabət qabiliyyətlidir və şirkətlər çox oxşar məhsullar təklif edir 
və eyni müştərilər üçün rəqabət aparırlar. Aviaşirkətlər istehlakçıların diqqətini cəlb etmək üçün 
marketinq strategiyalarında yaradıcıdırlar.Ənənəvi marketinq, qeyri-ənənəvi reklam 
metodlarından və loyallıq proqramlarından istifadə edirlər.Başqa sözlə, Hər bir şirkət qarşıya 
qoyduğu vəzifələri, hansı hədəflərə çatmağı və hansı tədbirləri görməli olduğunu dəqiq bilməlidir. 
Bu vəziyyətdə, tədbirlər marka və şirkətin tanıtım strategiyası, başqa sözlə marketinq 

strategiyasıdır.Məhsulların təşviqi və bazar mövqelərinin qurulmasında maksimum nəticələr əldə 
etmək üçün, mövcud mənbələrdən istifadə etmək və əlavə mənbələr, daha doğrusu marketinq 
planı (strategiyası) cəlb etmək üçün şirkətin ətraflı planını tərtib etmək lazımdır.Marketinq 
strategiyasının hazırlanması şirkətə dəyişkən bazar meyllərinə tez cavab verməyə imkan verir. 
Bununla yanaşı, şirkətin məqsəd və imkanlarını nəzərə alacaq optimal iş tərzinizi tapmağa imkan 
verir. Planlaşdırma və hazır bir təşviq strategiyası sayəsində heç vaxt səhv etməyəcəksiniz və 
dəfələrlə daha təsirli davranacaqsınız. 

Marketinq strategiyası. Şirkətin qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələrin formalaşdırıl-
ması, onlara çatmağın yol və vasitələrinin müəyyənləşdirilməsidir. Bu, rəqiblərinizdən bir neçə 
addım qabaqlamağa imkan verən bir vasitədir. 

Marketinq strategiyası aviaşirkətin ümumi strategiyasının bir hissəsidir, buna görə məqsədləri 
qarşılıqlı olmalıdır. Marketinq strategiyası marketinq qarışıqının əsas komponentlərinə əsaslanır - 
4P: məhsul, qiymət, yerləşmə və təqdimat. Bu vəziyyətdə məhsul strategiyası, qiymət strategiyası, 
marketinq strategiyası və rabitə strategiyası. Marketinq planı hazırlayarkən bu sahələrin hər biri 
üçün bir strategiya seçin. 

“ Niyə marketinq strategiyasına ehtiyyac var ? “ sualına cavab olaraq isə,demək olar: Bir 
aviaşirkət üçün inkişaf etdirəcəyi istiqaməti seçmək üçün ilk növbədə marketinq strategiyası 
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lazımdır. Bundan əlavə, aviaşirkətin və məhsulların inkişafı üçün imkan və perspektivləri müəy-
yənləşdirməyə, böyümə nöqtələrini təyin etməyə kömək edir. Marketinq strategiyası, aviaşirkətə 
məqsədlərinə çatmaqda, prioritetləri həll etməkdə və bazarda müvəffəqiyyət əldə etməyə kömək 
edən bir planlı, qısamüddətli və ya uzunmüddətlidir. Marketinq strategiyası marketinq xidmətinin, 
satış xidmətinin və bütövlükdə aviaşirkətin fəaliyyətini təşkil edir və təşkil edir. 

Marketinq strategiyasının inkişafı. Marketinq strategiyasının hazırlanmasının əsas mər-
hələləri: 

1. Aviaşirkətin inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirmək və strateji hədəflər qoymaq ; 
2. Aviaşirkətin hazırkı vəziyyətinin təhlili, daxili məlumatların və hesabatların təhlili ; 
3. SWOT analizinin aparılması ; 
4. Bazar araşdırması , aviaşirkətin bazarda rolunu və mövqeyini müəyyənləşdirmək ; 
5. Rəqabətli aviaşirkətlərin və onların fəaliyyətinin öyrənilməsi; 
6. İstehlakçının portretini çəkmək üçün marketinq tədqiqatlarının aparılması ; 
7. Aviaşirkətin inkişaf strategiyasının seçimi ; 
8. "4P" konsepsiyasına əsaslanan marketinq strategiyasının prinsiplərinin təsviri ; 
9. “ İcra etmə “ marketinq strategiyasının həyata keçirilməsi üçün zəruri olan layihələr 

portfelinin müəyyən edilməsi: 
 Brendinq 
 Çeşidləmə və qiymət siyasəti 
 Satış siyasəti 
 Reklam strategiyası 
  Marketinq analitikləri və brend analitikləri 
10.  Marketinq strategiyasının həyata keçirilməsi üçün tədbirlərin planlaşdırılması ; 
11.  Marketinq strategiyasının həyata keçirilməsinin dəstəklənməsi və monitorinqi (audit və 

düzəlişlər). Şirkətin aralıq və yekun nəticələrinin iqtisadi qiymətləndirilməsi. 
Marketinq strategiyasının növləri. Marketinq strategiyası hansı vəzifələri həll etməsindən 

asılı olaraq aşağıdakılardan ibarətdir: 
 Bazarın genişləndirilməsi srategiyası; 
 Yeni bazar seqmentlərinin, yeni bazar nişanlarının fəth edilməsi; 
 Şirkətin sabitliyini qorumaq üçün marketinq strategiyası. 
Marketinq strategiyalarının həyata keçirilməsi vaxtına görə aşağıdakılara bölünür: 
 Qısamüddətli ( 1 ilədək ) 
 Ortamüddətli ( 2 ildən 5 ilə qədər ) 
 Uzunmüddətli ( 5-7 il ) 
Marketinq strategiyasının hazırlanması şərtləri. Marketinq strategiyasının hazırlanması 

prosesinin uzunluğu birbaşa inkişaf etdirildiyi aviaşirkətdən və potensialından asılıdır. Orta 
hesabla 1-6 həftə ərzində effektiv marketinq strategiyası hazırlanır .  

 Effektiv marketinq strategiyası aviaşirkətlərə aşağıdakı nəticələr gətirə bilər: 
 1. Şirkətin bazar mövqeyinin möhkəmləndirilməsi; 
 2. Bazar payının artması və satışın artması; 
 3. Yeni bazar seqmentlərinin fəth edilməsi, sadiq istehlakçıların sayının artması; 
 4. Yeni bazarlara girmək və satışın coğrafi sərhədlərini genişləndirmək; 
 5. Bazarda yeni məhsul və xidmətlərin uğurla istifadəyə verilməsi 
 SWOT analiz ( SWOT matrisi ). SWOT analizi aviaşirkətin marketinq layihəsinin icrasına 

təsir edə biləcək daxili və xarici amillərin müəyyənləşdirilməsi və təhlili üçün üsuldur. 

 SWOT analizinin elementləri:  
 Güclü tərəflər : Uğurlu nəticəni dəstəkləyən daxili atributlar və mənbələr. 
 Zəif tərəfləri : Uğurlu bir nəticəyə qarşı işləyən daxili xüsusiyyətlər və qaynaqlar. 
 İmkanlar : Müəssisənin kapitallaşdıra biləcəyi və ya öz xeyrinə istifadə edə biləcəyi xarici 

amillər. 
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 Təhdidlər : Müəssisənin uğuruna təhlükə yarada biləcək xarici amillər. 
 Ənənəvi marketinq strategiyası. Bu mərhələdə, fəaliyyət göstərən aviaşirkətlərin bünövrəsini 

təşkil edən marketinq strategiyasının umumi strukturunu nəzərdən keçirəcəyik:  
  Rəqiblərinizin kim olduğunu müəyyənləşdirin.Rəqiblərinizi müəyyənləşdirmək aviasiya 

marketinq planınızın əsas cəhətlərindən biridir. Rəqiblərinizi dərindən öyrənməyə vaxt ayırdığı-
nızdan əmin olun.Rəqiblərinizin güclü və zəif tərəflərini bilmək,məhsullarınız və xidmətlərinizin 
bugünkü avia bazarda mövcud olanlardan necə fərqləndiyini başa düşmək sizə daha böyük bazar 
payı qazanmağın yeni yollarını tapmağınıza kömək edəcək. 

  Hədəf bazarınızı müəyyənləşdirin. Müştəri profillərini yaratmaq və fərziyyələr əvəzinə 
faktlara əsaslanaraq qərar vermək, lazım olan məlumatları toplamağa, təhlil etməyə və şərh 
etməyə imkan verir. Harvard Business Review-dan edilən son araşdırma marketinq analitik 
vasitələrinin şirkətə daha fərdi, cəlbedici və mükafatlandırıcı nişan modelində daha yaxşı bir 
müştəri təcrübəsi qurmasına kömək edə biləcəyini aşkar edildi. Bənzərsiz bir müştəri cəlbetmə 
modeli, şirkətinizi rəqabətdə üstün bir yerə qoya bilər. 

  Bazara girməyə fokuslanın. Yeni bazarlara çıxmaq qlobal biznes genişlənməsinin kriteri-
yasıdır. Qlobal bazarın 2036-cı ilə qədər ildə 1,2 faiz artacağı proqnozlaşdırıldığından, şirkətinizi 
doğru istiqamətə yönəldə biləcək bir neçə aviasiya marketinq strategiyası qəbul etməyiniz 
vacibdir. Diqqət etməlisiniz bəzi sahələr: 

 şirkətinizi biznes təşviqi, istehlakçı təşviqi proqramları, ticarət şouları, sosial media, e-poçt 
marketinqi və s. vasitəsilə hava xidmətləri üçün yeni bazarlarda reklam etməyə imkan verən 
beynəlxalq marka və marketinq proqramları; 

 satış səyləri :məsələn, satış səylərini dərc etmək (bura şirkət və marka şəxsiyyətini 
yaradan press-relizlər dərc etmək və s. daxildir) 

 rəqabət strategiyaları (məsələn, rəqabətqabiliyyətli bir qiymət strategiyası qurmaq,müdafiə 
olunan rəqabət strategiyasını həyata keçirmək və s.). 

  Mövcud müştəri bazasının artırılması. Yeni uçuş bazarlarına baxmazdan əvvəl, 
şirkətinizin artıq xidmət etdiyi bazarlardan ən yaxşısını necə əldə edə biləcəyini düşünün. 
Məsələn, bəzi müştərilərin niyə sizin rəqiblərinizi üstün tutduğunu anlamağa çalışırsınız və əldə 
olan müştərini saxlamağa və ya yeni müştəri bazası qazanmağı yaxşılaşdırmağın yeni yollarını 
nəzərdən keçirə bilərsiniz. Mövcud bazar seqmentindəki bütün boşluqları doldurduqdan sonra 
vacibdir ki, şirkətinizin yeni avia bazarlarına xidmət etmək imkanlarını nəzərdən keçirməyi, 
potensial bazarların artıq rəqiblərlə doymuş olub olmadığını yoxlamağı və həmin bazarları 
xarakterizə edən sənaye meyllərini təhlil edin. Bütün bu cəhətlər yeni bazar seqmentlərində uğurla 
rəqabət edə biləcəyinizi müəyyən etmək üçün çox vacibdir. 

  Nəticələrə nəzarət edin. Marketinq nəticələrinin qiymətləndirilməsi istənilən aviasiya 
marketinq planının məntiqi fəaliyyəti olmalıdır. Marketinq fəaliyyətinin ölçümləri marketinq 
strategiyanızın təkcə məqsədlərinizə çatmağınıza kömək etdiyini deyil, həm də inkişaf etdirməli 
olduğunuz sahələri müəyyənləşdirməkdə faydalıdır 

 İnnovativ marketinq strategiyası. Bu rəqəmsal dünyada daha çox müştəri cəlb etmək və 
daha çox satış etmək üçün işinizi innovativ şəkildə bazarlaşdırmaq çox vacib hala gəlib. Bu, 
mövcud olan hər bir sənaye üçün belədir.İnnovativ marketinq strategiyaları sənayenin əksəriyyəti, 
xüsusən aviaşirkətlər üçün vacibdir. Bəzi bənzərsiz marketinq taktikası yürütmədən bu rəqabətli 
dünyada yaşaya bilməzsiniz. İnsanlar gündəlik uçuş gecikmələri, müştəri xidmətləri və əlavə 
ödənişlər barədə xəbərləri oxuyurlar.  

 Hər hansı bir hava yolu şirkəti həqiqətən də sənayedə üstünlük qazanmaq istəyirsə, əsas 
marketinq strategiyasına diqqət yetirmək vacibdir. Bu strategiyaları bildikdən sonra, heç bir səhv 
etmədən icra etmək, bir hava yolu şirkətini növbəti səviyyəyə qaldıra bilər. 

 Bu hissədə, aviaşirkətlərin istifadə etdiyi beş innovativ marketinq strategiyasını müzakirə 
edəcəyik. Beləliklə, bütün bu strategiyalara qısa bir nəzər salaq. 

1. Öz loyallıq proqramınızı yaradın: 
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 Aviaşirkətin loyallıq proqramı yeni auditoriyaya çatmaqda və potensial müştərilərə çevril-
məsində kömək edə bilər.Aviaşirkətlər müştərilərinə sonradan müxtəlif səyahətlər üçün istifadə 
edə bildikləri xüsusi nöqtələri verə biləcəkləri bir loyallıq proqramı yarada bilərlər.Bu mükafat 
nöqtələri sayəsində bir müştəri daima həmin aviaşirkətlə birlikdə səyahət edəcəkdir. Bu strategiya 
bir aviaşirkətə həm müştəri bazasının artırılmasına, həm də mövcud müştərilərini saxlamağa kö-
mək edə bilər. 

Loyallıq proqramını yaradarkən və təqdim edərkən bir aviaşirkətin diqqət etməli olduğu 
məsələlər bunlardır: 

 Yaradıcı və bənzərsiz olun. 
 Əvvəlcə müştəri daha sonra qazanc haqqında düşünün.  
 Müştəri sizin işinizdir. Bir aviaşirkət yaxşı uçuş xidməti verə bilərsə, müştəri əbədi olaraq 

onlarla olacaq. 
1. Təsir: 
Hər hansı bir marketinq növündə hədəf auditoriyanıza təsir göstərmək zəruridir. Bəs, bir hava 

yolu şirkəti müştəriyə necə təsir etməlidir? Cavab, sonradan sadiq müştərinizə çevrilən kütləyə 
kömək etməkdir. Amerika Hava Yolları Nyu-York yaxınlığında yaşayan insanlara pulsuz qida 
nümunələri və paketlər göndərir. Amerikan Hava Yolları'nın Nyu-Yorkda gördüyü işlər haqqında 
oxuyan insanlar, şirkətlərinə hörmət etmək niyyətindədirlər və bu hörməti qurmaq istənilən 
marketinq kampaniyasının ən vacib hissəsidir. Bu hörmət sonra güvənə çevrilir. Beləliklə, onlayn 
rejimdə olduğu kimi oflayn rejimində də insanlara müraciət edin. Etdiklərinizi onlarla paylaşın və 
işinizdə yaxşı bir şirkət olduğunuzu bildirin. 

2. Cəlbedici sosial media kampaniyalarına başlayın: 
İnsanların gündəlik vaxtının çox hissəsini sosial mediada keçirdikləri bir dünyada yaşayırıq. 

Facebook, İnstagram, YouTube, dinləyicilərinizə çatmaq üçün istifadə edə biləcəyiniz bütün əsas 
sosial media platformalarıdır.İkin olaraq,Facebook, Instagram və YouTube-da pullu reklamlara 
başlaya bilərsiniz. Ödənişli reklamlarla müəyyən yerlərdə insanları hədəfə ala bilərsiniz. Bu sosial 
media platformaları vasitəsi ilə intensiv hədəflənən müştərilər əldə edə bilərsiniz. Lakin bir çox 
şirkət müştərilər əldə etmək üçün pullu reklamlar yayımlayır, lakin hər hansı bir hava yolu 
şirkətini digərlərindən nə ilə fərqləndirir? Müştərinin məmnuniyyəti və pul qarşılığında təklif 
olunan dəyər. Müştəriyə təqdim etdiyiniz dəyər, qazandığınız qazancla birbaşa mütənasibdir. 
Beləliklə, bir aviaşirkət bu sosial media saytları vasitəsi ilə müştəriyə həqiqi dəyəri verməyə 
başlaya bilər. 

Bir aviaşirkət, marka şüurunu yaratmaq üçün videolar hazırlayaraq YouTube-da yerləşdirə 
bilər. Hava səyahətləri ilə bağlı bu cür videoları və faydalı təlimatları yerləşdirməklə rəqib 
aviaşirkətin marka dəyəri getdikcə aşağı düşürür. 

Reklam haqqında danışarkən, bir aviaşirkətin televiziyalarda və ya radiolarda yayımladığı hər 
hansı bir təşviqat kampaniyasını dayandırmağı təklif etmək istərdim, çünki bu köhnə reklam 
strategiyaları bu gün dünyada işləmir. 

4..Mövcud müştəriyə diqqət yetirin: 
Aviaşirkət əvvəlcə müştərilərinə diqqət yetirməlidir. Aviaşirkətin mövcud müştəriləri digər 

aviaşirkətlərdan müştəri cəlb etmək barəsində daha faydalıdırlar. Beləliklə, səyahətçilərə daha 
yaxşı bir təcrübə necə vermək olar? Aviaşirkət keyfiyyətli vasitələr təklif etmək, sürətli sürətli 
internet bağlantısı və istifadəçilərə uçuşlarda TV şoularını, filmləri izləməklə əyləncəli bir təcrübə 
təmin edə bilər. Bütün rəqiblərinizdən üstün olmaq üçün mövcud istifadəçilərinizə daha çox 
rahatlıq verməlisiniz. 

 Beləliklə, aviaşirkət müştərilərini qoruyub saxlamağa çalışmalıdır.Məsələn, American 
Airlines mövcud müştərilərinə endirimlər, kuponlar, loyallıq proqramları təqdim edir.Daha az 
bilet haqqının alınması istənilən şirkətin istifadəçi səyahətini asan və rahat etmək üçün həyata 
keçirə biləcəyi daha bir vacib strategiyadır. 

5.İnfluencer marketinqi: 
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" İnfluencer ” marketinqi hazırda inkişaf edir. Aviaşirkətlər təsirli təsir göstərən marketinq 
strategiyalarını da həyata keçirməlidirlər. Hər hansı bir aviaşirkətə işlərini artırmaqda kömək edə 
biləcək təsir göstərən marketinq strategiyasının bir çox faydası var. Bir çox insan ev heyvanları ilə 
səyahət etməyi sevir, lakin bəzi hava yolları ev heyvanlarına icazə vermir, bəzilərində sərt 
məhdudiyyətlər var.Buna görə bir çox fərasətli səyahətçi belə hava yolları ilə əbədi olaraq səyahət 
etməkdən çəkinir. Beləliklə, ev heyvanlarına uyğun qaydalara və təlimatlara sahib olmaq, 
nəticədə daha çox potensial müştərinizə kömək edə bilər. 

Aviaşirkətlərin SMM üçün marketinq büdcələrindən ayırmaları payı. 
 

Qrafik 1. Sosial media marketinqinə dünya aviaşirkətləri arasında 2017-ci ilin sentyabr ayına olan büdcə payı 

 
Mənbə: statista.com 

 
 Buraxılış tarixi: Sentyabr 2017 
 Bölgə: Dünya miqyasında 
 Anket vaxtı müddəti: Sentyabr 2017 tarixində 
 Respondentlərin sayı: 117 respondent 
 Xüsusi xassələr: Orta Şərq, Avropa, Amerika və Afrika da daxil olmaqla beş bölgədəki 83 

aviaşirkətin rəhbərləri arasında 
 Qrafikdə 2017-ci ilin sentyabr ayına qədər dünyada hava yolları arasında sosial media 

marketinqinə ayrılan marketinq büdcələrinin payı göstərilir. Sorğu zamanı respondentlərin doqquz 
faizi marketinq büdcəsinin 25 faizindən çoxunun sosial media marketinqinə xərcləndiyini 
söylədi.Bundan əlavə,iyirmi yeddi faizi 10 faiz-25 faiz arası və altmış dörd faiz isə 25 faizdən az 
SMM xərcləri ayırmışdır. 

 

NƏTİCƏ 
Nəticə etibarilə, araşdırmalar göstərdi ki, aviaşirkətin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də 

marketinq strategiyasıdır. Aviaşirkətlər düşünülmüş, düzgün marketinq strategiyaları ilə bazarda 
öz mövqelərinin artıra və ya saxlıya bilərlər. Təcrübə göstərirki, rəqabət şəraitində aviabazarda 
üstün olub,satış həcmini artırmaq üçün, əsas şərt təkcə göstərilən xidmətin səviyyəsi, maliyyə 
ehtiyyatları, yüksək texnoloji üstünlüklər, personalın hazırlıq səviyyəsi və.s deyil. Planlaşdırılmış 
və eyni zamanda səmərə gətirən marketinq strategiyası olmazsa,qeyd olunan imkanların perfor-
mans səviyyəsinin əhəmiyyəti olmaz.  
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 Təklifim ondan ibarətdir ki, bunu düşünərək, bütün aviaşirkətlər hazırki dövrdə marketinq 
məsələlərinə xüsusi diqqət ayırsınlar.Xüsusəndə, innovativ marketinqə,çünki müair dövrdə – 
insanlar sosial şəbəkə platformalarından və bir sıra internet resurslarında istifadə edərək, məlumat 
almağı üstün tutur və bununla da vaxtlarına qənaət edirlər. Ənənəvi marketinqdən fərqli olaraq, 
innovativ marketinq daha çox yaradıcılıq və yenilikçilik tələb edir.Başqa sözlə, gələcək 
istehlakçılarla gözləmədikləri bir anda və gözləmədikləri bir şəkildə qarşılaşmaq və yaddaşlarda 
qalmaq üçün innovativ marketinq bir çox üstünlüklər təklif edir. 
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 Beynəlxalq bazarlara açılarkən ölkələrin xüsusiyyətlərindən, beynəlxalq təşkilatların qoydu-
ğu şərtlərdən, eləcə də olduğumuz plkənin beynəlxalq arenada mövqeyindən və digər ölkələr ilə 
münasibətlərindən, ümumi siyasi, iqtisadi vəziyyətdən və tədqiqat işində vurğuladım digər məsə-
lələrdən irəli gələn əngəllər iləqarşılaşılır. Məqalənin əsas məqsədi beynəlxalq bazarlara açılma 
riskləri və müəssisələrin beynəlxalq bazarlarda qarşılaşa biləcəkləri əngəllər araşdırmaq və onlara 
aydınlıq gətirməkdir. İşin araşdırılması zamanı, bir sıra xarici ədəbiyyatlar ilə tanış olunmuş, 
müəlliflərin yanaşmaları təhlil olunaraq nəticə çıxarılmış, etibarlı internet resurslarına da müraciət 
olunmuşdur. 

Açar sözlər: beynəlxalq bazarlar, beynəlxalq bazarlara açılma riskləri və müəssisələrin 

beynəlxalq bazarlarda qarşılaşa biləcəkləri tarif və qeyri-tarif əngəlləri 
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Giriş 
Müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatı sürətlə genişlənir, faəliyyət göstərən müəssisələrin sayı 

günü-gündən artır, bu hal da onlar arasındakı rəqabətin şiddətini daha da artırır. Bu günki dövrdə 
müəssisələr ayaqda qala bilmək üçün artıq hər zamankından daha çox çalışmalı, əmək sərf etməli, 
öz sahələrində ən yaxşı olmağa can atmalıdırlar. Qloballaşmanın artması müəssisələrə yeni 
imkanlar tanıyır.   
 Beynəlxalq bazarlar özü ilə bərabər nə qədər imkan gətirirsə, yaradacağı risk və əngəllər də bir o 
qədər çox olur. Artıq daha kəskin şərtləri olan bir bazara atılırsınız. Rəqabətin çox daha yüksək, 
yeni şərtlərin, yeni qaydaların, yeni mühitin olduğu bir bazara girmək və bazarlarda mövcudiyyəti 
davam etdirə bilmək asan məsələ deyildir. Bunun üçün beynəlxalq bazarlara çıxma qərarı 
verilərkən həll edilməsi əsas məsələlərdən biri olan risklərin və əngəllərin müəyyən olunması 
olduqca vacib prosesdir. 

Tədqiqat mövzusunun məqsədi beynəlxalq bazarlara açılma riskləri və müəssisələrin 
beynəlxalq bazarlarda qarşılaşa biləcəkləri əngəllərin qiymətləndirilməsidir.   

Tədqiqat işinin əsasını beynəlxalq bazarlara açılma riskləri və müəssisələrin beynəlxalq 
bazarlarda qarşılaşa biləcəkləri əngəllərin araşdırılması təşkil edir. 

Tədqiqat mövzusunun araşdırılması zamanı xarici ədəbiyyatlardan və bir sıra internet 
resurslarından isifadə olunmuşdur. İşin ərsəyə gətirilməsi zamanı xarici ədəbiyyatlara müraciət 
olunmuş, qarşılaşdırmalar aparılmış, təhlillər və dəyərləndirmələr aparılmaqla meydana gəlmişdir. 
Beynəlxalq bazarlara çıxış prosesi qeyri-müəyyənliyin yüksək olduğu, bu səbəbdən də təbii olaraq 
riskli və bir o qədər də çətin bir prosesdir. Çünki coğrafi məsafənin uzaq olduğu, dilini, 
cəmiyyətini, mədəniyyətini, vərdişlərini praktiki olaraq bilmədiyimiz, qanunlarına yaxından bələd 
olmadığımız bir bazara daxil olunur. Məhz bu səbəblərdən ilkin vəziyyətdə çətinliklər ilə 
qarşılaşmaq qaçınılmazdır. Yerli bazardan fərqli olaraq xarici bazarların xüsusiyyətinə daha az 
bələd olunduğundan qeyri-müəyyənliklər çox olur. Qeyri-müəyyənliyin olması isə özü ilə bərabər 
riskin dərəcəsini artırır. Təbiidir ki, beynəlxalq bazarlara çıxma qərarı verilən zaman bir sıra 
risklər ilə qarşı-qarşıya qalınır: 

Siyasi və hüquqi risklər. Siyasi risklər adətən təxmin edilə bilən risklərdir. Baş verməsi göz-
lənilən siyasi dəyişikliyi nəzərə alaraq hər hansı bir müəssisə həmin ölkəyə daxil olub və ya daxil 
olmamaq qərarı alır. Siyasi risklər bəlkə də ən təhlükəli riskdir demək olar. Çünki bu risklər təsir 
edilə bilməyən, idarə olunmayan, müdaxiləsi qeyri-mümkün risklərdir. Buna görə də müəssisələr 
xarici bazarlara daxil olarkən həmin ölkədə siyasi riskləri görməli, təxmin edilə bilməlidir. Lakin 
bununla belə siyasi və hüquqi risklər təxmin ediləbilən risklər olsa da, uzunmüddətli dövr üçün 
bu, keçərli olmaya bilər. Hər hansı bir ölkədə siyasi və hüquqi rejim dəyişə bilər, xüsusilə də 
böyük investisiyaların qoyulduğu, investisiyanın geri dönüş müddətinin çox olduğu layihələrdə 
investisiya qoyulan zaman əvvəl gözlənilməyən, illər sonra baş verən siyasi dəyişiklik olabilər, bu 
da özü ilə bərabər hüquqi və iqtisadi dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Əgər müəssisəin 
maraqlarına uyğun olmayan və yaxud hətta onun ölkədəki mövcudluğu üçün potensial təhlükə 
olan siyasi vəziyyət müəssisə üçün böyük maliyyə və digər itkilərə gətirib çıxara bilər.  

Sosial-mədəni faktorlardan irəli gələn risklər- Beynəlxalq bazarlara çıxmaq istəyən hər bir 
müəssisə daxil olacağı plkınin sosial-mədəni faktorlarını nəzərə almalıdır, çünki bu faktorlar 
birbaşa olaraq əhalinin alıcılıq səviyyəsinə təsir göstərir. Hər bir ölkənin özünəməxsus adət-ən-
ənələri, dili, dini, inancı, sahib olduğu dəyərləri mövcuddur. Etik dilemmaların analizi zamanı 
fərqli fikirlər meydana gələ bilər, çünki heç kəs bütün situasiasiyalarda müəyyən bir standartın 
olması ilə razılaşmır. Müxtəlif mədəniyyətlər müxtəlif əxlaq normaları və insan hüquqlarına, doğru 
və yalnışın əsas standartlarına bağlı qalır. [30, s. 138]. Ölkənin sosial-mədəni xüsusiyyətlərinə uy-
ğun olmayan hər hansı bir siyasət yeritmək, fəaliyyət göstərmək müəssisəin həmin bazardakı 
uğursuzluğunu başdan yazmış olar. Çünki bu fakorlara təsir etmək, yönləndirmək olduqca çətindir 
və çox vaxt müəssisələr ölkəyə uymaq strategiyasını seçir. Sosial-mədəni risklərə aiddir:  

Dil riski- Məhsullardan əlavə reklam və təbliğat işlərinin də ölkə əhalisinin sosial-mədəni 
dəyərlərinə uyğun olmasını diqqətə almaq lazımdır. Məsələn, dil fərqliliyi olan ölkələrdə tərcümə 
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zamanı diqqətli olmaq lazımdır. Belə ki, hərfi tərcümə zamanı hər hansı bir sloqan öz mənasını 
itirə bilər və yaxud da ümumiyyətlə həmin söz ya da marka adı yerli dildə xoş olmayan məna verə 
bilər. 

Dini inanc, adət-ənənə riski- Başqa bir halda sizin apardığınız reklam ya da təbliğat həmin 
ölkənin dini inancına, adət-ənənəsinə tərs gələ, bu da sizin məhsulunuza qarşı mənfi imic 
formalaşdıra bilər.  

Əhalinin təhsil səviyyəsi, ixtisaslaşma dərəcəsi- Ölkə əhalisinin təhsil səviyyəsi, ixtisas-
laşma dərəcəsi kimi sosial fakorlar da həmin ölkəyə daxil olub-olmama qərarındakı əhəmiyyətli 
rollardan birini oynayır. Belə ki, bazara çıxarılan məhsulun əsas hədəf kütləsi təhsil səviyyəsi yük-
sək olan təbəqə təşkil edə bilər. Yaxud da əgər müəssisə istehsalı xarici ölkədə qurmaq istəyirsə, 
həmin ölkədə istehsal prosesi üçün lazımi ixtisaslaşmış kadr yetərsizliyi riski ilə qarşılaşa, 
məcburən xaricdən ixsaslaşmış kadr gətirməli olar ki, bu da müəssisəə böyük xərclərə səbəb olar.  

Demoqrafik risk- buna əhalinin sayı, artım səviyyəsi, yaş aralığı, sıxlığı, bölgələr üzrə 
yerləşməsi və s. aiddir.  

Bazar riskləri- xarici valyuta məzənnəsi, faiz dərəcəsi, kapitalın dəyərindəki fluktuasiyalar 
nəticəsində meydana gələn risklərdir. Bazar risklərinə aşağıdakılar daxildir: 

Xarici valyuta riski- xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün əsas risklərdən biridir. 
Məzənnədəki kəskin dəyişiklik milyonlarla dollar itirməyə və yaxud əksinə qazanmağa gətirib 
çıxara bilər.   

Faiz riski- faiz dərəcələrindəki dəyişikliklərdən dolayı meydana gələn risklərdir. Faiz 
dərəcələrindəki oynamalar invetisiya yatırımı zamanı ondan gözlənilən gəliri və yaxud müəssisə 
borclarının ödənməsi zamanı veriləcək faiz miqdarına mənfi və yaxud müsbət şəkildə təsir 
göstərir. Ümumi şəkildə ifadə etsək, faiz dərəcələrindəki dəyişiklikəyin olunmuş müddətin 
sonunda əldə ediləcək və yaxud ödəniləcək pul axınlarına birbaşa əsir göstərir.  

Kapital riski- müəssisəin kapitalının dəyərinin itirilməsi təhlükəsi ilə üzləşməsidir. 
Portfel riski- adətən bir sahədə və yaxud bir qrupda cəmləşməsi zamanı meydana gələn 

risklərdir. Bu zaman yatırım edilən sahədəki böhran böyük itgiyə gətirib çıxarır. Burada ən yaxşı 
metod riski azaltmaq üçün portfeli bir neçə sahələrdə yerləşdirməkdir.  

Qiymət riski- bir sıra səbəblərdən dolayı məhsul və ya xidmətin qiymətindəki dəyişiklyi 
ifadə edir. Qiymət dəyşikliyinə bir sıra faktorlar səbəb ola bilər: Siyasi və yaxud iqisadi 
vəziyyədəki dəyişiklik, dövlət müdaxiləsi,mövsümi dəyişikliklər, hava şəraiti, bazar şərtləri və s. 

Ödəniş ilə bağlı risklər- bu risklər tərəflərdən birinin ödəniş ilə bağlı yaratdığı problemi 
ifadə edir. Ödəniş risklərinə aşağıdakılar daxildir:  

Ticarət riski- alıcının ödəniş etmək istəməməsi, ödənişdən boyun qaçırması zamanı 
meydana gəlir.  

Transfer (köçürmə) riski- Borclunun borcuna ödəmək istəməsi halda idxalatçı ölkənin 
xarici valyuta yetərsizliyindən börcun köçürülməsinin mümkün olmadığı halda yaranır.  

Moratorium riski- başqa cür desək, borcun təxirə salınması, uzaldılması riskidir. 
Moratorium riski borclunun ödəmə qabiliyyətini itirməsi səbəbindən borcunun ya bütövünü ya da 
bir hissəsini ödəyə bilməməsidir. Bu zaman adətən ixarcatçı və idxalatçı arasında ödəniş şərtlərinə 
yenidən baxılır. Nəticədə ödəniş şərtləri bir qədər asanlaşdırıır, ödəniş müddəti uzadılır.  

Sənədlər ilə bağlı risklər- ödəniş ilə bağlı sənədlərin düzgün hazırlanmaması və yaxud 
ödəniş üçün lazım olan sənədlərin əksik olması zamanı meydana gəlir. 

Yenidən razılığa gəlinməsi riski- ərəflər arasında sövdələşmənin olmasına rəğmən adətən 
borclu tərəfin faizlərdə və yaxud bütün bir qiymətdə endirim etməsini istəməsi zamanı ortaya 
çıxır. Bu hal da adətən borclunun borcunun bir qismini ödəməməsi ilə nəticələnir.  

Texniki səbəblərdən irəli gələn risklər- adından bəlli olduğu texniki səbəblərdən dolayı, 
məsələn, keçici bir müddətdə ödəniş ilə bağlı meydana gələn risklərdir. Bunlara misal olaraq 
borcun köçürürlməsi zamanı bankda yaranan problemlərdən dolayı ödənişin gecikməsi və s. 
göstərmək olar.   
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Logistika riskləri. Məhsulun müştəriyə çatdırılması logistika işlərini müəssisəin öz 
qaynaqlarından istifadə edərək birbaşa özünün yaxud hansısa bir müəssisəin xidmətindən istifadə 
etməsindən asılı olaraq logistika riskləri fərqlənir. Ümumilikdə götürsək, logistika risklərinə 
aşağıdakıları göstərmək olar: 

Vasitəçi müəssisənin seçilməsi- Əgər müəssisə logistika işləri üçün başqa müəssisə ilə 
müqavilə bağlayıb onun xidmətindən istifadə edirsə, bu zaman bu riskin yaranması gözləniləndir. 
Partnyor seçiminin düzgün edilməsi olduqca vacib məsələdir. Çünki nəticədə məhsulun 
idxalatçıya çatdırılmaması halında heç bir ödənişdən söz gedə bilməz. Bu zaman müəyyən 
araşdırmalar aparılmalı, müəssisəin məlumatları, keçmiş fəaliyyəti, indiyə qədər işlədiyi 
müəssisələr, xidmətlərindən razılıq dərəcəsi haqqında geniş araşdırmalar aparılmalı, seçim zamanı 
bu kimi amillər əsas götürülməlidir. Xidmət haqqından əlavə yuxarıda göstərilən nüanslar 
araşdırılaraq ən yaxşılar içərisində ən məqbul qiyməti təklif edən müəssisəin seçilməsi lazımdır. 
Ucuz qiymət heç də hər zaman aşağı keyfiyyət demək deyil, lakin eyni zamanda ucuz qiymət 
əksər hallarda aşağı keyfiyyətə gətirib çıxarır. Buna görə də səmərəli fəaliyyət üçün tək qiymət 
faktorunun əsas göürülməsi yanlış addım olar. 

Gömrük məntəqəsində yarana biləcək risklər- ölkədən çıxarkən və yaxud da başqa ölkəyə 
daxil olarkən ölkədən çıxış və ya giriş üçün lazım sənədlərdəki çatışmazlıqlar, icazə müddətinin 
qurtarması, məhsulun yoxlanılması zamanı yarana biləcək ləngimələr və s.aiddir. Burada gömrük 
məntəqəsindəki məsul şəxsin səhlənkarlığından ya da gərəksiz, uzun-uzadı yoxlamaları kimi 
müəssisə iradəsindən asılı olamayan hadisələr ilə də qarşı-qarşıya gəlmək riski də vardır. 

Məhsulun alıcıya vaxtında çatdırılması- Məhsulun lazımi mənzilə vaxtında çatdırılmaması 
məhsulun yararsız vəziyyətə düşməsinə, əgər müqavilə şərtlərində qeyd olunubsa, gecikməyə 
görə cərimələrin tətbiq olunmasına səbəb ola bilər. Ən əhəmiyyəti isə təslimatın vaxtında 
edilməməsi idxalatçının bir daha həmin müəssisə ilə əməkdaşlıq etməməsinə və beləliklə də 
müştərinin itirilməsinə, bu hadisə nəticəsində müəssisə imicinin zədələnməsinə, digər 
müştərilərdə də sual işarəsi yaranmasına gətirib çıxara bilər.  

Məhsula zərər gəlməsi riski- bura daşıma zamanı məhsulun zədələnməsi, ümumiyyətlə 
sıradan çıxması, itirilməsi yaxud oğurlanması kimi risklər aiddir. Bu hal adətən məhsulun 
daşınması üçün düzgün nəqliyyat vasitəsinin seçilməməsi, təslimatda gecikmələrin olması, yaxud 
da gözlənilməz hücuma məruz qalınması hadisələri zamanı yaranır.  

Beynəlxalq ticarət zamanı risklərin effektiv idarə edilməsi olduqca vacibdir. Belə ki, bütün 
ticarət əməliyyatları müxtəlif risklər daşıyır, beynəlxalq biznes əməliyyatları isə yerli biznes 
əməliyyatlarının məruz qaldığından əlavə riskləri daha da artırır [8 s. 3].  

Beynəlxalq bazarlara çıxarkən müəssisələrin həmin fəaliyyətini çətinləşdirən, hətta 
məhdudlaşdıran bir sıra əngəllər meydana çıxır. Beynəlxalq bazarlara çıxarkən qarşıya çıxan 
əngəllər adətən iki yerə bölünür: tarif və qeyri-tarif.   

Tarif bariyerləri rəsmi olaraq məhsul və ya xidmətin bütövünün və yaxud müəyyən bir 
qisminin limitləşdirilməsi və yaxud müəyyən bir formada olması məcburiyyətidir. [26, s. 46]. 
Tarif fransız dilindəki “tarif” sözündən götürülmüşdür, dəyər, qiymət və yaxud ödəniş siyahısı 
mənasını verir. Ticarətdə isə sərhədlər xaricində məhsullar üzərinə qoyulan gömrük və ya vergi 
dərəcələridir [29, s. 234]. Qeyri-tarif bariyerləri isə adətən dolayı yolla məhsul və ya 
xidmətin üzərinə qoyulan gömrük rüsumu və yaxud vergilərdən əlavə olan ödənişlər və digər 
məcburi fəaliyyətlərdir.  

Beynəlxalq bazarlara çıxış zamanı potensial və cari əngəllər daha çox daxil olunacaq ölkədə 
hökumətin tətbiq etdiyi qayda-qanunlardan irəli gəlir. Buna görə də daxil olunan ölkənin yerli 
hökuməti haqqında dolğun informasiyaya malik olmaq olduqca əhəmiyyətlidir. Belə ki, əksər 
hallarda siyasi dəyişikliyə zərurət yerli hökumətin apardığı siyasətdən irəli gəlir. Məhz bu 
səbəbdən, demokratik, liberal yoxsa avtoritar rəhbərlik üslubunun mu, kapitalist, kommunist 
yaxud sosialist dövlət olduğu mu, ölkədə diktatura rejiminin mi hökm sürməsi, hətta mümkünsə, 
iqtidar-müxalifət münasibətləri, çoxluğun hökumətə munasibəti haqqında tam məlumata malik 
olmaq müəssisə üçün olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bundan əlavə hökumət ölkədə əsas 
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hüquqi tənzimləyicidir. Hökumətin birbaşa müdaxilə etdiyi, tənzimlədiyi proseslər vardır. 
Hökumət tərəfindən yaradılan əngəllərə aşağıdakıları göstərmək olar: 

Gömrük tarifləri- idxal məhsullarına tətbiq olunan vergilərdir. Hər bir ölkədə gömrük 
tarifləri müxtəlif cür olur. Gömrük tarifləri nə qədər yüksək olarsa, həmin ölkəyə daxil olan 
müəssisə və ya ölkələr üçün bir o qədər problemə səbəb olur. Çünki idxala yüksək miqdarda vergi 
tətbiqi həmin məhsulun ixracatçı müəssisəə baha başa gəlməsinə səbəb olur ki, ixracatçı xərclərini 
ödəmək, mənfəət əldə etmək üçün məhsulunu daha baha satmalı olur. Bu hal da alıcıq səviyyəsi 
üçün müəssisələrin arzu etmədiyi haldır. 

Vergi dərəcələri- Xarici müəssisələrin ölkə ərazisindəki fəaliyyəti zamanı tətbiq olunur. 
Eynilə gömrük tarifləri kimi vergi dərəclərinin yüksək olması şirkətlərin fəaliyyətinə əngəllər 
yaradır.  

İdxal miqdarında məhdudiyyət- müəyyən dövrdə və yaxud müəyyən məhsulların idxal 
miqdarında kvotanın tətbiq olunmasıdır. Kvotaların tətbiqi ya ixracatçını qorumaq, ya da daxili 
istehsalı, müəssisələri qorumaq məqsədi güdı bilər. Kvotanın tətbiqi təklifin azalmasına, 
dolayısıyla da idxal olunan məhsulların qiymətinin artmasına gətirib çıxarır. Bu hal da yenə 
müəssisələrə gömrük tarifləri kimi təsir göstərir, buna görə də arzu olunmayan vəziyyətdir. 

Anti-dempinq siyasətinin tətbiq olunması-Anti-dempinq dempinq prosesinin əksi olub, 
ölkə tərəfindən dempinqin tətbiq olunmasının qarşısını alır. Anti dempinq siyasəti ölkənin daxili 
istehsalı qoruması məqasədi ilə tətbiq edilir. Bu zaman isə idxal məhsulları adətən yerli 
məhsullardan daha baha olur, bu da onlara olan tələbin azalmasına gətirib çıxarır. 

Bəzi bir sıra müəssisələr beynəlxalq bazarlara çıxdığı zaman dempinq tətbiq edir, yəni 
məhsulunu xarici bazarlardakı digər məhsullara görə daha ucuz satır. Müəssisələrin dempinq 
tətbiq etməsinin bir neçə səbəbi vardır. Beynəlxalq bazarlara xüsusilə də yeni daxil olan ölkələr 
dempinq tətbiq etməklə yeni bazar əldə etmək, bazarda möhkəmlənməyə çalışır. Bundan başqa 
məhsul artıqlığı zamanı da müəssisələr dempinq metoduna müarciət edilir. Belə ki, onlar 
əllərindəki məhsulu hətta maya dəyərindən də ucuz sataraq həm əllərindəki artıq məhsuldan 
qurtulmuş, həm də fayda qazanmış olur. 

 Sanksiyaların tətbiqi- ölkələrarası siyasi vəziyyətin gərginləşməsi zamanı meydana gəlir. 
İqtisadi sansksiyanın tətbiq olunması nəticəsində bir ölkə digərinə və yaxud da qarşılıqlı olaraq 
ixracat-idxala münasibətlərinə qadağa qoyulur, ölkəyə girişə əngəl qoyulur. Sanksiyanın tətbiqi 
müəssisələrin təsir edə bilməcəyi, ən əhəmiyyətli əngəllərdən biridir. 

 İdxal qadağaları- bəzi məhsulların idxalının ölkə tərəfindən qadağan olunmasıdır. İdxal 
qadağasının tətbiq olunmaısnın bir sıra səbəbləri ola bilər: 

- İdxalı qadağan edilmiş məhsulun sağlamlıq üçün zərərli olduğu düşünüldüyü üçün həmin 
məhsulun idxalına qadağa qoyula bilər. 

- Xarici valyutaya qənaət etmək üçün gərəkli omadığı düşünülən məhsullara idxalına 
qadağa qoyula bilər. 

- Yerli istehsalı, müəssisələri qorumaq məqsədi ilə də bəzi məhsulların xaricdən idxalına 
qadağa qoyula bilər. 

 Standartlar- ölkəyə daxil olan məhsulların müəyyən olunmuş standarta uyğun olması 
məcburiyyətidir. Belə ki, ölkənin qanun sistemi bu ölkəyə daxil olan məhsul və xidmətin uyğun 
olmalı olduğu norma və standartları müəyyən edir [11, s. 69]. ÜTT-yə üzv olan ölkələrdə bu hal 
daha çox müşahidə olunur. Çünki ÜTT-yə üzvlüyün şərtlərindən biri də müəyyən stansartlara 
cavab verən məhsulların bazara çıxarılmasıdır. 

 İctimai fayda yaratmaq məcburiyyəti- bəzi ölkələr tərəfindən ölkə iqtisadiyyatına fayda 
yaratmaq məqsədi ilə tətbiq olunur. Məsələn, istehsalın müəyyən hissəsinin həmin ölkədə həyata 
keçirilməsi məcburiyyəti, işçilərin çoxunun yerli vətəndaşların təşkil etməsi, hər xarici 
vətəndaşlığı olan işçi üçün ödənilən rüsumun artırılması və s. Ticarət azadlığının artması siyasi 
və hüquqi bariyerləri və iqtisadi əngəlləri, müəssisələrin biznesinin böyüməsinə mane olan və 
logistika və bölgü kanallarına yatırımı azaldan faktorları azaldır. [10, s. 256] 
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Nəticə  
Beynəlxalq bazarlara yeni addım atarkən adətən müəssisələr riski maksimum dərəcədə aşağı 

tutacaq vasitələr ilə yavaş-yavaş irəliləyir və artıq beynəlxalq bazarlarda yerini tutduqdan, 
təcrübəyə sahib olduqdan sonra uzunmüddətli dövr üçün daha gəlirli, təbii olaraq da riskin daha 
yüksək olduğu metodlar ilə beynəlxalq bazarlarda fəaliyyət göstərir. Belə ki, adətən müəssisələr 
beynəlxalq bazarlara yeni daxil olarkən ixracat strategiyasına meyilli olur, müəssisə beynəlxalq 
bazarlarda mövqeyini möhkəmləındirdikdən sonra bir çox hallarda bu meyillik investisiyaya 
əsaslanan strategiyalar istiqamətində yönəlməyə başlayır. Beynəlxalq bazarlara çıxarkən riski 
aşağı tutan, müvəfəqiyyətə nail olduqdan, gücləndikdən sonra daha riskli və gəlirli strategiyalar 
ilə davam etmək effektivdir.  

Beynəlxalq bazarlara çıxış prosesi nə qədər riskli olsa da, əslində beynəlxalq bazarlara 
yönəlmək özü də riskin azaldılması yollarından biridir. Belə ki, müəssisələr beynəlxalq bazarlara 
yönələrək tək bir bazardan asılı qalmır, bir bazarda möhkəmlənə bilmərsə, digər bir bazarda 
fəaliyyətini davam etdirə bilər. Beləliklə müəssisələr beynəlxalq bazarlara çıxaraq həm də bazar 
risklərini bölüşdürmüş və nəticədə azaltmış olur.  

Beynəlxalq bazarlara açılarkən giriləcək ölkədən asılı olaraq arşıya çıxan əngəllər həmin 
ölkəyə hansı ən uyğun strategiya ilə həmin bazara girmək qərarımıza təsir edən ən mühüm 
faktorlardan biridir. Bu əngəllər müəssisəmiz üçün ən səmərəli hesab edilən giriş strategiyasını 
tamamilə yararsız hala gətirə bilər. Ona görə də hər hasnı bir xarici bazara girməzdən əvvəl bu 
əngəllərin dəqiqliklə araşdırılması olduqca vacibdir. 

Beləliklə, beynəlxalq bazarlara yönələrkən yaranacaq risk və əngəlləri ətraflı araşdırmalı və 
hesablamalı, hər hansı bir xarici bazara giriş strategiyası qərarı bütün bunlar nəzərə alınaraq 
verilməlidir. Əks təqdirdə, düzgün hesablanmamış risk və nəzərə alınmamış əngəl müəssisənin 
beynəlxalq bazardakı fəaliyyətinin böyük uğusuzluqla nəticələnməsinə gətirib çıxara bilər. 
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XÜLASƏ 

Tezis maliyyələşməənin br növü kimi borc vəsaitindən zamanı ödəmə ikmanlarınnı 

qiymətləndirilməsinə həsr olunub. Həmçinin borc vəsaitlərdən istifadə etməklə həyata 

keçirlən maliyyələşmənin üstünlükləri, beş müxtəlif iqtisadi kateqoriya üzrə risk amilinin 

miqdar və keyfiyyət qiymətləndirilməsi, bu kateqoriyalar üzrə yeddi maliyyə əmsalı və onlarn 

formulları əks etdirilmişdir.Sonda tətqiqata uyğun nəticə müəyyənləşdirilmişdir. 

AÇAR SÖZLƏR: Likvidlik, Rentabellik, Risk 

GIRIŞ 

Hər hansı müəssisənin cari və investisiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müəyyən 

həcmdə maliyyə resursları tələb olunur. O birinci növbədə xüsusi vəsaitləri (investisiya və 

toplanılmış kapitalı) istifadə edir. Bununla bərabər xüsusi vəsaitlərin (nizamnamə, əlavə 

kapitalın) çoxlu elementləri müəssisənin fəaliyyətinin cəmi dövr ərzində az hərəkətlidir. Buna 

görə onun fəaliyyətinin əsas maliyyələşmə mənbəyi bölüşdürülməmiş mənfəətdir. Dövriyyə 

aktivlərinin tamamlanılması, kapital qoyuluşu və digər məqsədlər üçün onun tez-tez 

çatışmaması görsənir. Bu şəraitdə müəssisə vəsaitin borc götürülməsinə qaçmalı olur. Bu 

halda isə qarşı tərəf vəsaitin geri ödənilməsinin mümkünlüyünü qiymətləndirmək üçün 

müəyyən maliyyə göstəricilərindən istifadə etməklə təhlillər aparır. 

TƏDQIQAT METODU 

Borc vəsaitləri (borclar və kreditlər) müəssisə fəaliyyətinin maliyyələşmə mənbələrinin 

növlərindən birini , qaytarma və ödəniş əmsalı cəlb ediləni özündə əks etdirir. 

Müəssisə fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün borc vəsaitlərindən istifadənin xüsusi 

vəsaitlərlə müqayisədə aşağıdakı səbəblər üzrə xeyli üstünlükləri vardır: 

■ borc vəsaitlərinin cəlb edilməsi “canlı” pulun faktiki daxil olmasını göstərir, həmin 

vaxtda xüsusi kapitalın artımı kimi ( (məsələn, əlavə ehtiyat kapitalının, bölüşdürülməmiş 

mənfəətin) heç də həmişə pul vəsaitlərinin real daxil olmasını əsaslandırmır; 

■ borc vəsaitləri vaxtında pulun qiymətdən düşməsinə olan səbəbdən, inflyasiyadan 

sığortalanma amilinin təsiri kimi çıxış edir; 

■ müəssisə üçün xüsusi vəsaitin istifadəsi kimi , müvafiq müqavilədə göstərilmiş , 

qabaqcadan məlum olan kreditlər və borclar üzrə faizlər böyük qeyri-müəyyənliyi (dividendin 

verilməsi və onların həcmi haqqında qərar hesabat dövrünün sonu üzrə qəbul edilir) 

xarakterizə edir; 

■ borc vəsaitlərinin cəlb edilməsinin daha geniş imkanları vardır ( xüsusilə yüksək 

kredit reytinqi zamanı girov təminatı vardır); 

■ vergi qənaətinin alınması hesabına xüsusi kapital ilə müqayisədə borc vəsaitlərinin 

daha aşağı dəyəri vardır. Bu zaman xalis mənfəətdən sahibkarlara dividendlər ödənilir; 

■ nəzərdən keçirilən müəssisə fəaliyyətinin maliyyələşmə mənbələri maliyyə rıçaqının 

müsbət effektinin əmələ gəlməsi hesabına maliyyə rentabelliyinin (xüsusi kapitalın 

rentabelliyinin) artımının əmələ gəlməsinə imkan verir, o zaman iqtisadi rentabellik borc 

vəsaitlərinin cəlb edilməsi üzrə xərclərin səviyyəsindən yuxarı olur. 

Borc vəsaitlərinin alınması kreditin verilməsi, qaytarılmama halında kreditor üçün 

maliyyə itkisi riski səviyyəsini müəyyən etmək haqqında qərarın əsaslandırılmasına imkan 

verən, borcalanın borcunun ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi zəruriliyini doğurur. 
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Özünün borc alanı üçün özünün borcuödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinin mühüm 

əhəmiyyəti vardır, belə ki, bu borc vəsaitlərinin cəlb edilməsinin zəruriliyi haqqında daha 

ölçülüb-biçilmiş qərarın qəbul edilməsinə, maliyyə vəziyyətini obyektiv tədqiq etməyə, 

kreditin öz vaxtında və tam ödəmək imkanına, kreditorun potensialı ilə hərəkət tərzini işləyib 

hazırlamağa imkan verir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatında fəaliyyətin əsas növlərindən biri əsas subyekt, digər 

təşkilatların kreditləşməsində, banklar çıxış edir. Bu sahədə qalan bütün maliyyə 

institutlarının fəaliyyəti hələlik kifayət qədər inkişaf etməmişdir. Bundan başqa, təsərrüfat 

subyektlərinin bütünlükdə məhdud dairəsinin sərəncamında olan sərbəst vəsaitlərdən digər 

şirkətlərə borc vermək imkanı vardır. Buna görə borc alanın krediti ödəmə qabiliyyəti 

müəyyən edilməsinin formalaşdırılması zamanı, qayda üzrə predmet şəklində kreditlər, kredit 

prosesinin subyektində - kredit tələb edən təşkilat və bank nəzərdən keçirilir [1, 462]. 

Borc alanın kreditiödəmə qabiliyyəti – bu bankın kredit riski səviyyəsini müəyyən edən, 

həmçinin bağlanılmış kredit müqaviləsi şərtlərinə görə kreditor qarşısında özünün borc 

öhdəlikləri üzrə vaxtında hesablaşır və onun tam imkanlarını qiymətləndirməyə imkan verən, 

verilən formal və qeyri-formal meyarların məcmuunun, kompleks xarakteristikasıdır [4,97]. 

Hər bir kommersiya bankı özünün inkişaf strategiyasında qəbul edilənə, konkret sahələrin 

və fəaliyyət miqyası müəssisələrin və digər amillərdə müəssisələrin kreditləşməsində prioritet-

liyin seçilməsinə əsaslanaraq, borc alanın kreditqabiliyyətinin xüsusi metodikasını işləyib ha-

zırlayır. Bu və ya digər metodik yanaşmalara əsaslanan zaman banklar çalışırlar ki, borc alanın 

kreditqabiliyyəti meyarları spektrini əhatə etsin, hansı ki, kreditqabiliyyətini böyük dəqiqliklə 

müəyyən etməyə və kreditin qaytarılmama riskini minimallaşdırmağa imkan verir [2, 118]. 

Əmanət bankı risk limiti, onların monitorinqinin, əhəmiyyətlilik və nəzarətin müəyyən 

edilməsi və kredit riski kateqoriyasının korporativ müştərilərin mənimsənilməsi məsələləri 

üzrə Reqlament ( qayda) hazırlamışdır, buna əsasən kreditləşmə limitinin müəyyən edilməsi 

üçün aşağıdakı beş qrup risk amilinin miqdar və keyfiyyət qiymətləndirilməsi aparılır: 

1. Səhmdar kapitalının strukturası və korporativ müştərinin daxili strukturası ilə əlaqədar 

riskin amilləri. Bu zaman borc alan müəssisə fəaliyyətinin aşağıdakı aspektlərinin qiymətlən-

dirilməsi aparılır. 

- müəssisənin fəaliyyətinin daha mühüm aspektləri üzrə , o cümlədən pul vəsaitlərinin ar-

tıq olmasında, aktivlərin digər şirkətlərə köçürülməsində onları maraqlandıran hakim qərarla-

rın qəbul edilməsinə sahibkarların yaxud digər şəxslərin təsir imkanları; 

- maliyyə resursu azalan borc alana, zəif törəmə (asılı) müəssisələrə maliyyə yardımının 

göstəriləsi zəruriliyi; 

- səhmdar kapitalının təmərküzləşməsi səviyyəsi; 

- şirkətin rəhbərliyinin tərkibinin dəyişməsi, yeni sahibkarların aşkar edilməsi yaxud də-

yişdirilməsi imkanları; 

- dividend siyasəti (sahibkarlarda imtiyazlı səhmlərə səs vermə hüququnun aşkar edilməsi 

ehtimalı və müvafiq olaraq dividendin verilməməsi zamanı strateji qərarların qəbul edilməsi-

nə onların təsiri; dividendlərin tam uyğun olmayan həcmi zamanı borc alanın maliyyə daxil 

olmalarının formalaşmasına səhmdarların təsiri) və s. 

2. Borc alanın kredit hadisəsi və işgüzar adı ilə əlaqədar riskin amilləri. Onların qiymət-

ləndirilməsi onun fəaliyyətinin aşağıdakı amillərinin müəyyən edilməsinə daxil edilir. 

- həmin və digər kommersiya banklarından alınan kreditlərin vaxtıkeçmiş ödənişlərin və 

zərərlərin bərpa edilməsi; 

- malsatanlar və digər kreditorlar qarşısında olan, qiymətli kağızlar borcu üzrə öhdəliklə-

rin tam yaxud qismən istifadə edilməməsi; 

- sahibkarlara assosiasiyada və (yaxud) yuxarı hissənin meneceri ilə olan qalmaqal , 

həmçinin onların cinayət strukturası ilə əlaqə ehtimalı; 
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- borc alanın, onun rəhbəri və səhmdarlarla münasibətdə məhkəmə araşdırması və digər 
sanksiya (vergidən başqa) imkanları. 

3. Bankın müəssisənin fəaliyyətinin idarə etməsinin effektivliyi ilə əlaqədar riskin amilləri. 
Bu halda aşağıdakı prosedurlar həyata keçirilir: 

- hesablaşmaların , o cümlədən debitor və kreditor borclarının vəziyyəti və dinamikasının 
qiymətləndirilməsi; 

- vaxtı keçmiş debitor borclarının mövcud olması faktı və dinamikasının aşkar edilməsi; 
- gəlirdə qeyri-pul daxil olmalarının xüsusi çəkisi və onun dəyişməsi meylinin müəyyən 

edilməsi; 
- kommersiya bankları üzrə pul daxilolmalarının bölüşdürülməsinin qiymətləndirilməsi 

(hesablaşma və cari hesabların siyahısına baxılması, orta hesabla kredit dövriyyəsinin müəy-yən 
edilməsi və s.); 

- büdcə və büdcədənkənar fondlara olan vaxtıkeçmiş borcların mövcudluğunun aşkar edil-
məsi; 

Onun vəziyyəti: 
- büdcə və büdcədənkənar fondlara cərimə sanksiyalarının tez-tez əmələ gəlməsi və möv-

cudluğunun qiymətləndirilməsi; 
- təhlil olunan dövr ərzində əmək haqqı üzrə gecikmə (vaxtıkeçmiş borcun mövcudluğu) 

faktının aşkar edilməsi; 
- kadr axıcılığının (xüsusi ilə yuxarı və orta hissənin menecerlərinin) qiymətləndirilməsi; 
- yuxarı hissənin ümumi menecer səviyyəsinin (işlədiyi vəzifədə, iş stajı və s.) öyrənil-məsi. 
4. Müasir texnologiyadan istifadə səviyyəsi və istehsal təchizatı olan sahə və regionda borc 

alanın vəziyyəti ilə əlaqədar, riskin amilləri. Onların tədqiqatı gedişində qiymətləndirmə-yə 
toxunulur: 

- sahə və regional seqment bazarında rəqabət səviyyəsi (sahə və regional rəqabətin əsas 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, onların bazarın tutması üzrə onların təcavüzkar siyasəti); 

- borc alanın sahə (regional) bazarında tutduğu xüsusi çəkinin dayanıqsızlığı; 
- mal satanların və məhsulların , iş, xidmətlərin istehlakçılarının təxribatçılıq səviyyəsi (mal 

satanların və istehlakçıların məhdud miqdarından borc alanın asılılığının qiymətləndirilməsi). 
Əmanət bankının fikrinə görə üç malsatanınkından (istehlakçıdan), az satın alınan malların yaxud 
istehsal edilən məhsulların, iş, xidmətlərin satışından əldə edilən pulun 75 %-dən çoxuna daxil 
olarsa borc alan malsatandan yaxud istehlakçıdan asılı hesab edilir; 

- borc alanın əsas rəqiblərindən texnoloji və texniki cəhətdən , o cümlədən aşağıdakı 
göstəricilər üzrə: əsas vəsaitlərin köhnəlməsi, təzələnməsi, çıxması əmsalları üzrə geri qalması 
imkanlarının əmələ gəlməsi; 

- ortasahə nailiyyətləri ilə müqayisədə müasir texnologiyadan borc alanın istifadə səviyyəsi; 
- maliyyə-investisiya siyasəti (onun əsas istiqamətinin təhlili və təsdiq olunmuş inkişaf 

strategiyasının mövcudluğu, riskli inkişaf strategiyası dərəcəsi, investisiya proqramının miqyası 
və onun effektivliyi). 

5. Borc alanın maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədar, riskin amilləri. 
Qeyd etmək lazımdır ki, riskin birinci dörd amili, əsas etibarı ilə qeyri-formal meyarlarda 

əsaslandırılır. Onlardan fərqli olaraq beşinci qrup maliyyə əmsallarının köməyi ilə tədqiq edilir. 
Bu zaman mühasibat (maliyyə) hesabatı əsas informasiya mənbəyi kimi çıxış edir, həmin vaxt 
birinci qrupun qiymətləndirilməsi kimi borc alanın təsis sənədlərinin, sahə və regional 
informasiyanın, dövr nəşrinin məlumatları, borc alanın kredit hadisəsi haqqında bankın özünün 
daxili informasiyası, onun hesabının vəziyyəti haqqında və s. informasiyanın cəlb edilməsi tələb 
olunur. 

Bankın korporativ müştərisinə (maliyyə resurslarının mövcudluğun yerləşməsi və istifadəsini 
xarakterizə edən, göstəricilərin məcmusu üzrə) kredit üzrə öhdəliyin ödənilməsinə dair onun 
qabiliyyətinə təsiri tədqiq olunur [3]. Qiymətləndirmə formalaşmış analitik balansın məlumatları-
na görə aşağıdakı göstərcilər əsasında aparılır: 
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1. Müstəqillik əmsalı = Xüsusi kapital : (Öhdəliklər + Xüsusi kapital) 
2. Məcmu aktivlərin ümumi həcmində dövriyyə aktivlərinin çəkisi = Dövriyyə aktivləri : 

Məcmu aktivlər 
3. Xüsusi dövriyyə vəsaitləri ilə təminat əmsalı = (Xüsusi kapital – Dövriyyədənkənar 

aktivlər) : Dövriyyə aktivləri 
4. Cari likvidlik əmsalı = Dövriyyə aktivləri : Qısamüddətli öhdəliklər 
5. Mütləq likvidlik əmsalı = Pul vəsaitləri : Qısamüddətli öhdəliklər 
6. Aktivlərin rentabellik əmsalı = Vergitutulanadək mənfəət : Aktivlərin orta dəyəri 
7. Aktivlərin dövretmə əmsalı = Satışdan gəlir : Aktivlərin orta dəyəri 

NƏTICƏ 
Düzgün qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi üçün 7 qrup əmsalın hər birinin göstəricisini 

nəzərə almaqla inteqral əmsal hesablanmalıdır. Bu zaman isə, ayrı-ayrı əmsalların göstəricilərinin 
düzgün qiymətləndirilməsi (yuxarı qiymətinni və ya aşağı qiymətinin daha optimal olması) xüsusi 
önəm kəsb edir. Belə ki, sırf cari likvidlik əmsalı üzərindən bir müqayisə aparsaq, göstəricinin 0,0 
– 0,7 intervalındakı qiyməti çox aşağı, 0,7 – 1,0 intervalı aşağı, 1,0 – 1,5 intervalı orta, 1,5 – 2,0 
intervalı yüksək, 2,0 və daha yüksək qiymət alması isə çox yüksək kimi qəbul edilir.  

Borc alanın kreditiödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirmə prosesi kifayət qədər mürəkkəb və 
çox zəhmət tələb edəndir, ixtisaslı, təcrübəli mütəxəssislərin cəlb edilməsini tələb edir, buna görə 
bu halda belə qiymətləndirmədə işlənib hazırlanmış fəaliyyətdə olan metodika məşğul olur, o 
zaman kreditləşmə əməliyyatı bir dəfəlik xarakter daşımır. 
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АБСТРАКТ 
Для каждой страны в деятельности лизинговых компаний преобладает та или иная 

форма лизинга. В связи с этим представлена методика применения лизинга при финанси-
ровании крупных инвестиционных проектов. Определение сущности теоретических и 
методологических аспектов нового механизма финансирования крупномасштабных 
инвестиционных лизинговых проектов позволит повысить актуальность исследования.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леверидж лизинг, арендатор, МСБУ, финансовый лизинг 

ВВЕДЕНИЕ 
Для каждой страны в деятельности лизинговых компаний преобладает та или иная 

форма лизинга. В связи с этим представлена методика применения лизинга при финанси-
ровании крупных инвестиционных проектов. Определение сущности теоретических и 
методологических аспектов нового механизма финансирования крупномасштабных 
инвестиционных лизинговых проектов позволит повысить актуальность исследования. 
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Следует отметить, что в международной практике используется модель леверидж 
лизинга, которая является одним из основных его видов, и этим появляются новые 
подходы к этому виду лизинга. Таким образом, модернизация национальной экономики и 
значительный рост инвестиций требуют новых оригинальных подходов, позволяющих 
снизить стоимость финансовых ресурсов, которые ранее не использовались, но которые 
связаны с увеличением продолжительности и объема финансирования. Данная модель 
лизинга может помочь в решении этой проблемы. В международной практике эта модель 
рассматривается как одна из наиболее сложных форм лизингового финансирования, так 
как предполагает согласование интересов многих участников крупных инвестиционных 
проектов. 

Существующее законодательство каждой иностранной страны, к которой применяется 
данная модель, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Китай, Германию, 
Канаду, Японию, Австралию, Францию, Швейцарию и Нидерланды, предусматривает 
налогообложение, льготы и привилегии; в деловых традициях; при их структурировании с 
учетом дизайна, масштаба, схемы финансирования сделок; в требованиях инвестиционных 
и банковских регуляторов; в географии сделок (внутренний и международный лизинг); в 
правилах бухгалтерского учета; Существуют определенные экономические, правовые и 
управленческие особенности в развитии статистики лизинга с учетом периодичности и 
других факторов. 

Профессора из ряда зарубежных стран, в основном из престижных университетов 
США, таких как Питер Невитт, Фрэнк Фабоцци, Судхир Амембал, Питер Атанасопулус, 
Питер Бэкон, Роберт Капеттини, Пракаш Део, Ричард Гримлунд, Арнольд Гоф, Ян Шарнк, 
Камес Ван Хорн, опубликовали статьи о леверидж лизинге в академических и научных 
журналах. В ряде книг леверидж лизинг рассматривается как направление управления 
инвестициями и финансами. Китайские исследователи также поддержали научную работу 
западных ученых. Таким образом, они уделили особое внимание возможности 
использования лизинга в качестве инновационной модели финансирования на лизинговом 
рынке, который за 6 лет поднялся с 26 на 2 место в мире.[4, 56] 

К сожалению, теория и практика этой лизинговой модели в Азербайджане слабо изу-
чены. Только научные труды нескольких экономистов нашей страны отмечают существо-
вание такой модели. Однако однозначные объяснения не всегда используются. Это 
препятствует полному применению этого механизма, достижению результатов, выгодных 
для национальной экономики и обеспечивающих привлечение в страну высокодоходных, 
масштабных инвестиций. 

Отсутствие научных исследований и отсутствие специализированных публикаций в 
основном связаны с тем, что леверидж лизинг используется для крупных инфраструктур-
ных проектов, включая международные лизинговые сделки, и практически нет инициатив 
по их реализации. Из-за сложной структуры леверидж лизинга поначалу ему не уделялось 
особого внимания. Долгое время существовали определенные законодательные и 
нормативные ограничения, которые снижали интерес к таким сделкам. 

Тщательная корректировка действующего законодательства может помочь повысить 
мотивацию потенциальных пользователей этой модели. Поэтому обобщить зарубежный 
опыт, определить полезность этого механизма для мобилизации средств, экономии ресур-
сов и инвестиционной лизинговой деятельности; Считается целесообразным выявить дос-
тоинства и недостатки модели, обосновать применение этой модели теоретически и прак-
тически с учетом местных экономических условий. Это означает, что потребуется нацио-
нальная модификация модели лизинга и научные рекомендации для ее использования. 

В течение многих лет для классификации лизинга использовался принцип дихотомии, 
то есть разделения на два раздела (финансовый лизинг и операционный лизинг). Этот 
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подход отражен в законодательстве многих стран. Международный стандарт бухгалтерс-
кого учета (IAS) № 17 предоставляет список из пяти пяти критериев. Эти критерии исполь-
зуются для определения того, какой из двух типов лизинга. Эти критерии подразумевают, 
что в конце срока аренды право собственности на актив переходит к арендатору. 
Арендатор может приобрести актив по цене, во много раз ниже справедливой стоимости, 
имеющейся на дату покупки. И в начале срока аренды есть условия для реализации этой 
возможности. С другой стороны, приведенная стоимость минимальных арендных 
платежей в начале срока аренды, по крайней мере, равна справедливой стоимости всего 
актива; арендованные активы имеют особый характер. Таким образом, только арендатор 
может использовать их без серьезных изменений. 

С учетом вышеизложенного предполагается, что договор связан с финансовым лизин-
гом, и в то же время этот договор характеризуется как операционная аренда. Подумайте, 
подходит ли лизинговая аренда в эту классификацию. 

По словам профессора Джозефа Себика, леверидж лизинг следует классифицировать 
как прямой финансовый лизинг. Авторы другой научной работы, Ahlstrom, Engelson, 
Sirelson, утверждают, что «лизинговая аренда включает в себя приобретение основного 
оборудования на период, равный остаточной стоимости проданного имущества, если не на 
всю его экономическую жизнь». На первый взгляд, такие отличительные признаки 
указывают на то, что лизинговый лизинг имеет некоторые сходства с финансовым 
лизингом. Однако, рассматривая характеристики лизинга, авторы отмечают, что в таких 
сделках участвуют три стороны: лизингодатель, лизингополучатель и кредитор. Возникает 
вопрос: насколько верно, что кредитор включен в схему финансового лизинга в качестве 
прямого участника, а продавец имущества исключен из этого списка? 

Профессора П. Невитт и Ф. Фабоцци в своей книге «Лизинг оборудования» утвержда-
ют, что левиридж лизинг является одной из двух форм реального лизинга. Однако «истин-
ный лизинг» (термин, используемый в Соединенных Штатах) подразумевает, что срок арен-
ды актива не превышает 80% его экономического срока службы, и право собственности на 
имущество не переходит от арендодателя к арендатору после истечения срока аренды, то 
есть арендатор приобретает имущество. не обходится со стоимостью. Таким образом, по 
мнению авторов, леверидж лизинг следует рассматривать как операционный лизинг, а не 
финансовый лизинг. .[4, 176] 

Таким образом, идея о том, что леверидж лизинг является финансовой или операцион-
ной арендой, неоднозначна. На наш взгляд, в этом нет необходимости. Учитывая 
представленные вероятности, следует отметить, что лизинг является самостоятельным 
видом лизинга. Характеризуется формированием экономических и правовых отношений. 
Поэтому целесообразно пересмотреть подход к классификации лизинга, который появился 
в литературе на протяжении десятилетий и отражен в стандарте №17 Международного 
стандарта бухгалтерского учета. 

Отличительной чертой леверидж лизинга является то, что в сделке участвует два или 
более акционеров, в том числе ряд сторон, в том числе лизингодатель; два или более 
кредиторов; один или несколько поставщиков, т.е. участвуют как минимум 5 сторон. 

Из-за большого количества участников лизинговых сделок в работе участвуют два 
уполномоченных. Один из них координирует операции и представляет интересы банка. В 
то же время, уполномоченный руководит совместной деятельностью группы других 
арендодателей. Это управляющая компания, выступая в качестве лизингодателя, он может 
заключить договор лизинга, договора купли-продажи имущества, подлежащего аренде, 
кредитный договор, а также договор страхования. Управляющая компания распределяет 
прибыль от лизингового проекта среди инвесторов. Как видно, эта схема имеет много 
общего с проектным финансированием. .[5, 179] 

Наиболее часто используемая модель леверидж лизинга представляет собой комбина-
цию ряда элементов. Это включает в себя покупку и продажу актива за счет капитала 
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арендодателя и поступлений от нерегрессивного синдицированного кредитования (без 
права ходатайствовать о конфискации имущества должника); заключение договора 
лизинга; уступка дебиторской задолженности по лизинговым платежам за счет погашения 
ссудной и процентной задолженности; смена должника и т. д.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В заключении можем сказать что, наиболее часто используемая модель леверидж 

лизинга представляет собой комбинацию ряда элементов. Это включает в себя покупку и 
продажу актива за счет капитала арендодателя и поступлений от нерегрессивного 
синдицированного кредитования (без права ходатайствовать о конфискации имущества 
должника); заключение договора лизинга; уступка дебиторской задолженности по 
лизинговым платежам за счет погашения ссудной и процентной задолженности; смена 
должника и т. д.  
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ABSTRACT 
The increase in the fame of Bitcoin and ongoing sharp cost unpredictability upgraded the 

enthusiasm of different people far and wide toward Bitcoin. Around 2000 of digital forms of 
money exist these days. Regardless of whether they have some minor contrasts yet they are 
comparable in nature and utilization. The ongoing talk of different creators on the Bitcoin 
acquired a few questions the eventual fate of digital money. A few creators considered it as cash 
of things to come while others censure it just like a theoretical vehicle that will be relinquished in 
the up and coming years. The motivation behind this article is to show the restricting perspectives 
in the current writing and recognize whether Bitcoin is device for hypothesis or cash with future 
points of view. This investigation focusses chiefly on the cash capacity of Bitcoin and rupture of 
one of the most significant highlights which is solidness because of use it with the end goal of 
theoretical benefit gain. The consequence of this examination found that in spite of some transient 
value security, Bitcoin is utilized as an instrument for hypothesis and thought about theoretical 
and precarious resource. Further mechanical headway, alterations and guidelines ought to be 
coordinated towards the centralization of Bitcoin so as to keep up dependability and its future use 
as cash. 

Key words: Bitcoin, digital money, cash, unpredictability, theory. 
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INTRODUCTION 

 From the earliest starting point of the presence of digital forms of money, when Satoshi 
Nakamoto (November 2008) presented the framework in his article "Bitcoin: A Peer-to-Peer 
Electronic Cash System" (Satoshi Nakamoto, 2008) till today, there were gigantic advancements. 
Developing ubiquity from financial specialists who wish to notice hypothesis, shoppers who 
utilize the simplicity of installment highlight of crypto resources and furthermore dealers who 
make immense volume exchange of merchandise and enterprises in the International level, make 
it significant motivation for researchers. Before Bitcoin, there have been endeavors to make a 
digital currency. The best models are B-Money (Wei Dai, 1998) which is considered "mysterious, 
disseminated electronic money framework" and Bit Gold (Nick Szabo, 1998).  

 The Bitcoin, which is formally viewed as the principal digital currency and opened the 
region for staying in excess of 2000 coins, has the significance of thought since wide notoriety 
from media, financial specialists, brokers, and normal buyers. The ongoing notable recorded 
addition in the estimation of Bitcoin was around 2000%. Thinking about the entirety of the 
realities there are a few boundaries for further advancement, monstrous utilization, and use of 
Bitcoin and other crypto resources. One of them is the ongoing unpredictability in costs which 
happened all through time with an inexact change from the most extreme degree of $19,345.49 
(Yahoo Finance, cost as of 12.10.2017) to a base degree of around $3,232.51 ( Yahoo Finance, 
cost as of 12.09.2018). 

From one side, the Bitcoin and different digital forms of money are viewed as one of the 
most helpful strategies for installment because of mystery of exchange with go-betweens, lower 
exchange charges and quicker procedure. Then again, there are instances of illicit use of Bitcoin 
as a method for installment for unlawful exchanges. It utilizes exchange without a bank as it tends 
to be utilized for the exchange of unlawful terms of ease of use. Furthermore, the arrangement of 
digital money as of now can be hacked and harmed because of the powerlessness to continue with 
the exchange. 

 The ongoing value unpredictability and authentic pattern of cryptographic forms of money 
(especially Bitcoin) brought obliging consideration from open and common people towards 
advanced cash. There are logical inconsistencies between researchers on the reason and elements 
of Bitcoin. Some of them, for example, Beate Sauer (2016) in his article of "Virtual Currencies, 
the Money Market, and Monetary Policy"; Ammous S. (2018) in his article of "Would 
cryptocurrencies be able to satisfy the elements of money?" and a few others investigated the 
financial model of Bitcoin and gave data on the probability of being of being cash. 

 Different researchers, for example, C.Baek&M. Elbeck (2015) in his article on the theme of 
"Bitcoins as a venture or theoretical vehicle?"; Refk Selmi, Aviral Kumar Tiwari and Shawkat 
Hammoudeh (2018) in their article on the point of ''Efficiency or theory? A powerful investigation 
of the Bitcoin advertise''; Elie Bouri, Mahamitra Das, Rangan Gupta and David Roubaud (2018) 
in their exploration on the theme of "Overflows among Bitcoin and different resources during 
bear and positively trending markets" and others brought up on the theoretical idea of digital 
forms of money and future points of view of these kinds of advantages. 

 Beneath we will call attention to the contradicting thoughts by applying the similar strategy 
of different sorts of writing and break down noteworthy costs of Bitcoin for the time of 2010-
2019. The end is that regardless of whether the fundamental 2 primary elements of cash, for 
example, the unit of record and mechanism of trade are applied somewhat, Bitcoin damages one 
of the principle elements of cash which is strength making it utilized as a theoretical vehicle. 

 The rest of the accompanying article is organized along these lines: Section 2 gives a writing 
survey, Section 3 Discuss the data on the money elements of Bitcoin concerning the future cash, 
Section 4 gives data on the Bitcoin as an instrument for theory, Section 5 finishes up and offer 
future regions of core interest. 

Baku Engineering University 411 Baku/Azerbaijan



 LITERATURE REVIEW 
 Different creators have talked about the significance of different kinds of cryptographic 

forms of money and their effect on the budgetary framework. The Bitcoin considered as one of 
the most significant kinds of computerized cash. 

 Bitcoin as money and resource has been examined by a few creators. The book "Computeri-
zed gold: the untold story of Bitcoin" composed by Nathaniel Popper (2015), which talks about 
the noteworthiness of Bitcoin as an advanced cash and how straightforward thought turned into 
the idea which included populace from Las Vegas to Pekin, assumes significant job in the 
expanding familiarity with Bitcoin. Malcolm Campbell-Verduyn (2018) in his book "Bitcoin and 
Beyond: digital forms of money, square chains, and worldwide administration" accentuated on the 
developing ubiquity of cryptographic forms of money and especially Bitcoin as methods for 
installment framework for online plugs, produces and by other open and private association since 
the start of 2009. He noticed that it presented specific consideration since it unites innovative 
changes, industry pioneers, lawmakers, and the general population. To be familiar with the cash 
elements of digital currency, it is critical to know about the fiscal model and elements of cash 
when all is said in done, which are comprehensively, examined in Fredrick Mishkin book "The 
financial matters of cash, banking, and budgetary markets." 

 The money related highlights of Bitcoin and the probability of being as the cash has been 
examined by Ammous S. (2018) in his article of "Would cryptocurrencies be able to satisfy the 
elements of cash?" where he gave some helpful highlights of Bitcoin examining the setting of 
money capacities. Pursued by him, Beate Sauer (2016) talked about the theme of "Virtual 
Currencies, the Money Market, and Monetary Policy" where he displays the outcomes for fiscal 
approach arrangement. He shows the official stances of the European Central Bank and the Bank 
of England on the subject of virtual cash. The Pablo de los Ojos Araúzo (11 July 2017) in his 
article "Daring New Monetary World: Exploring the Idea of an International Cryptocurrency" 
talked about the exogenous components, which influence cryptographic money and exchange 
value of the advanced cash. He finished up a worldwide money marvel was not feasible at present 
or in the up and coming future. The vast majority of the amazing countries would restrict this 
thought, which would bring about lost impact and power. The Monia Milutinović (2018) in her 
article "Digital money" brought up on the term of cryptographic money and its job in monetary 
development base on the example of Serbia and Switzerland. The end got from inquire about is 
that cryptographic money is hugely acknowledged as an installment instrument for that time and a 
few nations making their very own digital forms of money, yet what's to come is eccentric. 
Moreover, it is critical to keep up the guideline of advanced cash since it is indispensable for the 
future point of view of the Bitcoin and different digital forms of money. The Maupin, Julie (2017) 
in his paper "The G20 nations ought to draw in with Blockchain advances to construct a 
comprehensive, straightforward, and responsible computerized economy for all" gives the 
possibility of Blockchain to principle world economies and its application. 

 The theoretical idea of Bitcoin and other crypto cash found in numerous bits of writing. The 
C. Baek&M. Elbeck (2015) in his article on the subject of "Bitcoins as a venture or theoretical 
vehicle?" gives the unpredictability idea of Bitcoin utilizing S&P 500 Index day by day return 
information and Bitcoin and demonstrated that Bitcoin advertise exceptionally theoretical for the 
time of 2015. The theoretical nature further has been moved by Refk Selmi, Aviral Kumar Tiwari 
and Shawkat Hammoudeh (2018) in their article on the ''Efficiency or hypothesis? A powerful 
investigation of the Bitcoin showcase'' where they notice the probability of theory of Bitcoin by 
Investors. Elie Bouri, Mahamitra Das, Rangan Gupta and David Roubaud (2018) in their 
examination on the point of "Overflows among Bitcoin and different resources during bear and 
positively trending markets" where they give proof of Bitcoin's value unpredictability in contrast 
with different resources. The Yhlas Sovbetov (2018) in his article "Elements Influencing 
Cryptocurrency Prices: Evidence from Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, and Monero" talked 
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about fundamental components which influence digital currencies costs and pointed on the 
speculatory idea of cryptographic forms of money. It gave proof on the value vacillation and 
theoretical employments of Bitcoin. Another significant article by Caporale, Guglielmo Maria; 
Plastun, Alex (2018) is "Value Overreactions in the Cryptocurrency Market" which called 
attention to on the possibility of theory identified with crypto resources and dismissal of Efficient 
Market Hypothesis (EMH). 

 Our exploration will give data about the money related capacity of Bitcoin concerning cash 
of things to come, bringing up the Bitcoin and different digital forms of money being utilized as a 
theoretical vehicle. What's more, the article examines the memorable cost as reconfirmation for 
rupture of one of the most significant highlights of cash, security, and presume that Bitcoin is 
utilized as a theoretical device for the present moment. In the long haul, the use of a few 
regulative and inventive changes would expand trust from the populace, which could bring about 
dependability. 

CURRENCY FUNCTIONS OF BITCOIN IN THE FRAME OF FUTURE 

CURRENCY 
The growth of bitcoins and other cryptocurrencies has led to discussions about the categories 

of financial assets to which they belong. Some characteristics are more likely to be similar to 
money, but others are more likely to relate to stocks or other financial assets. To come to an 
analysis of the currency function of Bitcoin, it would be better to emphasize the general definition 
of currency. 

Primary exchanges were helped by transactions, trade and liabilities. This was really 
reasonable for a small assortment of items within the economy. The vehicle's upcoming age was 
gold and silver, as it could very well be traded and completed unlike creatures and products. In 
addition, the creation of nations led to the recognition of paper money forms, which led to a huge 
exchange between different parts of the world. Recently, innovations in the PC industry have 
given us the opportunity to purchase any product worldwide, using a web business, and reduce the 
need for paper money and coins. Products and businesses can be obtained using credit and 
payment cards, intermediaries such as Amazon, E-Straight and PayPal. The Internet business 
dispensed with the need to transport huge amounts of money.  

 To unmistakably comprehend the digital money as a monetary resource, it is essential to 
characterize the unadulterated importance of cash, since there are logical inconsistencies in the 
suppositions on whether digital cash is money or no. The general monetary writing characterizes 
cash as having the accompanying criteria: 

 Medium of exchange; 
 Unit of account; and 
 Store of value. 
 The general examination of Bitcoin for these criteria would bring about making it obvious 

the classification to which Bitcoin has a place. Out of the previously mentioned attributes, Bitcoin 
completely satisfies the capacity as vehicle of trade (Saifedean Ammous 2018). A few stores, 
organizations, eateries and different elements permit utilization of Bitcoin as methods for 
installment. Second trademark as unit of record, which is mean for estimating products and 
ventures. Bitcoin is esteemed for some merchandise and ventures in different nations. What's 
more, it tends to be additionally fractionalized, for example, being a piece of the entire (E.g. On 
the off chance that Bitcoin esteem is $ 3,000, at that point 10% will be $300, and so forth.). This 
trademark makes it appropriate for the capacity of the unit of record. The last trademark is the 
store of significant worth, which is something that can be spared, put away and spent. The Bitcoin 
and different cryptographic forms of money have extraordinary wallets in which advanced cash 
can be spared, put away and reused. However, the store of the worth capacity is disregarded in 
light of the fact that there is no value dependability with noteworthy execution (Beate Sauer, 
2016). Another significant trait of cash, which is well known in financial books, is that it ought to 
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have trust from a wide populace and having legitimate official. For the most part, fiat money is 
sponsored by the legislature. The paper cash has its worth in view of the trust of individuals who 
use it as a method for the trading of merchandise and enterprises. (Robert Sexton, 2008). The 
Bitcoin presently utilized by a little part of the world network, which is a consequence of lower 
mindfulness, trust, and flimsiness. Also, the administrative official of certain nations which are 
principally having created economies, for example, the USA, EU nations that have enactment in 
accordance with Bitcoin and different digital currencies. The vast majority of nations have either a 
law that makes Bitcoin illegal, or its absence in any way. To ensure an effective future for 
computerized resources, these elements should be sought. 

Given all of the above, digital money can be considered cash to be sure. In addition, venture 
pioneer Warren Buffett confirms the point of view about reliability breach, which Bitcoin neglects 
to meet qualities as a drive of significant value, since fluctuations and inconsistency in current 
costs, and use as a theoretical resource, not cash. “The president and chief executive officer of 
Berkshire Hathaway, Warren Buffett, at his meeting expressed the opinion that Bitcoin is not 
cash, because it does not meet the criteria of money, including it is a storehouse of significant 
money.” (Tracy A. Anderson, 2014). The possibility of virtual cash, which is a type of cash used 
exclusively in a computerized design without coins, paper money or other physical structures, was 
discovered before the advent of Bitcoin. One of the generally excellent models can be the money 
used in computer games. In practice, these cash forms are similar to some other convertible cash 
and can purchase any goods and enterprises. The margin between cash and budgetary resources is 
not clear, which implies that cash is a cash-related liquidity resource. Less fluid resources 
associated with money are stocks, securities, and others. At first, Bitcoin was created as money, 
but later, thanks to the growing enthusiasm of people who received it through a theoretical 
increase in value, it became a theoretical advantage for a short-term addition. The cost rose so 
quickly that there was a discussion that Bitcoin is a budget air pocket. Well-known financial 
experts call Bitcoin an air pocket, and they are consistent to some extent. Bitcoin may be the 
money of future events, however, it is necessary to adhere to some regulatory point of view and 
problems with power. In the next area, we will talk about Bitcoin from a theoretical point of view. 

BITCOIN AS TOOL FOR SPECULATION 
Before investigating highlights of Bitcoin as theoretical vehicle, it is imperative to keep up 

clear a reasonable meaning of theory. Theory is momentary salary age action in money related 
markets, which is for the most part centered on capital additions of examiners. Examiners are 
normally people who look to notice momentary value changes and afterward leave the market 
subsequent to picking up, which could bring about value variety and irregular conduct of the 
market. Their valuation of security relies upon future value desires, which are delicate to loud 
data, higher request desires, and even late value changes. Thusly, in a market populated by 
theorists, resource costs can be defenseless to high instability and air pockets (Keynes 1936, 
Shiller 2000, Stiglitz 1989). 

 The dialog of theoretical vehicles gives a case of certain scientists who recommended that 
Bitcoin is not a money rather a speculative vehicle that is utilized to make a benefit on the value 
change (C. Baek&M. Elbeck, 2015). They are consistent with some degree. The greater part of 
the recommendation was driven by value variances, which happened as of late and continuous 
every day value unpredictability. As referenced in the past segment the unpredictability 
anticipates one of the most significant money future, steadiness. 

 The theoretical idea of the Bitcoin advertise is driven by Bitcoin trade chaperons, which are 
purchasers and venders of computerized cash. The further development of the use of Bitcoin 
would bring about a decline of instability and affect the market, which would make it inside and 
remotely created theoretical vehicle. (C. Baek and M. Elbeck (2015)). What's more, the 
memorable example of costs shows how costs differed altogether. To speak to noteworthy 
change, we partitioned the time of 2010-2019 with the month's end Bitcoin costs into 3 periods. 
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The ongoing period, which is January 2016 to March 2019, is spoken to in figure 1. The steady 
increment in Bitcoin costs for the time of January 2016 and April 2017 when costs expanded from 
USD 370 to USD 1079. Pursued by a sharp increment for the period between 3/1/2017 and 
12/1/2017 where it arrived at the pick of USD 13850. It was an aftereffect of developing ubiquity 
and hypothesis from the wide crowd who planned to make a benefit on a cost increment. After 
this period, costs went down with fluctuating nature coming to USD 5302 in March 2019. Figure 
2 speaks to the time of January 2013 and November 2015. The diagram additionally shows a 
shaky sharp increment from USD 20 to USD 1206 between January and November 2013. It is 
trailed by a fluctuating abatement to the measure of USD 430 as of November 2015. Figure 3 
speaks to the beginning time of Bitcoin the period between June 2010 and December 2012. The 
sharp increment from USD 0.07 to USD 16.10 between June 2010 and June 2011. After it 
diminished forcefully to USD 2.97 as of the finish of 2011. Starting from that date it had a steady 
climb coming to USD 13.51 as of the finish of 2012. As chart speaks to in all periods it had shaky 
variances, which are another explanation, which makes the vast majority, avoid keeping their 
weal in Bitcoin and utilizing it. 

 
Source: Yahoo Finance 20.04.2019 

 

 
Source: Yahoo Finance 20.04.2019 
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Source: Yahoo Finance 20.04.2019 

 
 Bitcoin changes are suffering for the momentary, which causes it to be demonstrated 

increasingly theoretical in nature. Being theoretical makes it additionally to seem wasteful. 
Wastefulness makes progressively hesitant toward boundless use. It is wasteful because of early 
stages, instability, and theory in costs, absence of guideline and inelastic stock of cash (Refk 
Selmi, Aviral Kumar Tiwari and Shawkat Hammoudeh, 2018). These components have huge 
consideration. 

 Significantly, after the expansion, which happened ever, it is headed to arrive at its steady 
worth, yet thinking about the reality of periodical vacillations in costs, cause it to remain the 
instable theoretical vehicle that cannot be as a method for trade for a wide scope of the populace. 
To moderate dangers for hypotheses one of the conceivable arrangement is building up an 
administrative domain. 

DISSCUSSION AND CONCLUSION 
The contentions about Bitcoin being the money of things to come or theoretical device have 

been spoken to above. Large portions of the specialists affirm that Bitcoin and different digital 
forms of money fulfill the two essential elements of cash which mode of trade and unit of record. 
The break of solidness or store of significant worth has been a significant issue that counteracts 
Bitcoin from being a money. Another significant thought is that Bitcoin does not have trust from 
the populace since it isn't sponsored by any administration and a few lawful issues which avert 
far-reaching use. My heading is that Bitcoin is utilized as an apparatus for theory, which is 
affirmed, by numerous sorts of research and late value variance and vulnerability attached to it, 
which seems, by all accounts, to be a significant hindrance in transit of improvement. 

 To make an end, considering all referenced contentions and fiscal highlights of Bitcoin with 
a wide scope of use however, visit value variances and weird conduct make it additionally being 
near the class of benefit as opposed to money. Out of three elements of cash, which is mode of 
trade, unit of record and store of significant worth, just the initial two capacities fulfill the Bitcoin, 
making one of the most significant highlights, soundness, stayed unsolved. The decentralization 
idea of digital forms of money is viewed as the fundamental contributing component for 
hypothesis and vacillations in the costs. The future mechanical and inventive upgrade ought to be 
coordinated toward progress in controlling component of crypto resources. The present 
enthusiasm from worldwide powers in setting up its very own digital currency and projects 
coordinated by national banks in guideline would bring about the centralization procedure. 

 Another viewpoint, which significant for thought, is individuals' utilization of crypto 
resources. With respect to utilization builds, it would make Bitcoin unpredictability decline 
planning progressively stable remotely and inside driven venture. As trust from a wide populace, 
increment and authoritative restricting would make Bitcoin stable and keep up use as money. In 
any case, in the event that Bitcoin use develops, at that point we expect Bitcoin unpredictability to 

Baku Engineering University 416 Baku/Azerbaijan



drop and pull in advertise and monetary impact speaking to an increasingly adjusted inside and 
remotely determined venture vehicle. 

Bitcoin and other computerized types of money improve adaptability and coziness so perhaps 
later on one of these cryptographic types of money could reasonably contend with current 
medium of exchanges. The more individuals or institutions have confidence in fate of digital 
forms of money, the faster will be improvement of this innovation. The outcome of article was 
that crediting cryptographic currency intangible asset for the initial times by authorities of state, 
since high instability, risk conditions and absence of hedge fund investments neglecting different 
decisions. Moreover, blockchain innovation is wide to such an extent that, its extension is not just 
restricted with digital forms of money, it is applied such huge numbers of areas with overlooking 
outsiders, double expenses and giving transparency. 

There are a few proposals here, which can be useful for improving this division on the world 
completely: 

1. Initially, meaning of all cryptographic money terms ought to be introduced in legislative 
acts; 

2. Cryptocurrency should be considered as an asset, so public trust will be gained; 
3. Taxation problems should be handled on the basis of trading; 
4. As of this, cryptocurrency should be registered by government, so tracking will be linked 

to them 
5. User safety issues should be inflated by educational programs to the individuals about the 

features, advantages of digital currency. 
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Abstract 
The paper focuses on the main characteristics of the newly applied IFRS 9 – Financial 

Instruments standard and its implications on the financial statements and ratios of the banks of 
Azerbaijan Republic. IFRS 9 – Financial Instruments, the replacement of IAS 39 – Financial 
Instruments: Recognition and Measurement was issued by International Accounting Standards 
Board in July, 2014 and became mandatory on January 1, 2018. The significant change 
implemented in the new standard is about the “impairment” phase which is based on "Expected 
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Credit Losses" (ECL) rather than "Incurred Credit Losses". In this study, the measurement and 
recognition of allowances for impairment are explained and then the expected possible qualitative 
and quantitative effects of this transition primarily in the European Banking Industry are analyzed 
and compared with Turkish Banking Industry. It is expected that, ECL application by European 
banks would result in on average 13%-18% increase in loss provisions and Common Equity Tier 
1 (CET1) and total capital ratio decrease by on average 45-75 basis points (bps) and 35-50 bps, 
respectively whereas the total amount of provisions will be diminishing by 4.1% and will have 33 
bps and 21 bps positive impacts on CET1 and total capital adequacy ratio on average, respectively 
for Azerbaijanian banks. 

Keywords: IFRS 9, Expected Credit Loss, ECL, Impairment, Loan Loss Provision 

Theoretical Overview 
Main characteristics of the new standard 
IFRS 9 – Financial Instruments, the replacement of IAS 39 – Financial Instruments: 

Recognition and Measurement was issued by International Accounting Standards Board (IASB) 
in July, 2014 and became mandatory on January 1, 2018. The new standard will apply to a wide 
range of entities including financial and non-financial that hold financial assets measured at 
amortized cost, financial assets (debt instruments) measured at fair value through other 
comprehensive income (FVTOCI) and financial assets measured at fair value through profit or 
loss (FVTPL). The new standard is introduced with 3 Phases: 

 Phase 1 – Classification and Measurement of Financial Assets  
 Phase 2 – Three Stage Modelling for Impairment 
 Phase 3 – Hedge Accounting.  
In particular, the impairment phase (Phase 2) is at the forefront of the Standard due to the 

transition from the Incurred Loss Model to Expected Credit Loss Model (ECL). Relatedly, the 
IASB’s Chairman stated in one of his speeches that Phase 2 will have the biggest impact 
especially on the banks because of the ECL Model that requires early recognition of loss 
allowances (Hoogervorst 2016). 

The new impairment model in IFRS 9 aims to recognize the provision for expected credit 
losses before they happen and update them at each reporting period to reflect the changes in credit 
risks since initial recognition. Thus, it will ensure the timely recognition of credit losses and 
therefore will lead to more accurate and transparent information for the financial statement users. 
On the other hand, it may rocket the credit loss allowances and result in volatile profit or loss due 
to changes in the state of economy such as high level of allowances during unfavorable and low 
level of allowances during favorable economic conditions. Particularly, the banks are expected to 
be the most affected group since they hold a significant portfolio of loans in their financial 
statements. 

The aim of this study is to explain briefly the measurement and recognition of allowances for 
credit losses according to the new impairment approach in IFRS 9 and examine the expected 
possible qualitative and quantitative effects of this transition primarily in the European Banking 
Industry and compare them with Turkish Banking Industry. Surveys have been carried out by 
European Banking Authority (EBA) who is held responsible for ensuring the implementation of 
IFRS 9 by the EU banks and also Big 4 audit firms aiming at analyzing the level of preparedness, 
potential quantitative and qualitative impacts and the implementation process. According to EBA 
results, impairment provisions are expected to increase by 13%-18% on average and Common 
Equity Tier 1 (CET1) and total capital ratio decrease by on average 45-75 basis points (bps) and 
35-50 bps, respectively. Big 4 results were also parallel with EBA results. In Turkey, the Banking 
Regulation and Supervision Agency (BRSA) has conducted two analysis studies in 2016 and 
2017 to assess the impact of implementing ECL in terms of specifically the levels of provisions 
and the capital adequacy. However, the results are opposing with the ones done in Europe, that is, 
the total amount of provisions is expected to decrease by 4.1% and 33 bps and 21 bps positive 
impact on CET1 and total capital adequacy ratio on average, respectively. 
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Need for a change 
In IAS 39, impairment allowances are recognized based on the Incurred Loss Model. In this 

model, banks record loss allowances only at the existence of an objective evidence (e.g. 
borrower’s significant financial difficulty, decrease in collateral values, risk of bankruptcy). In 
other words, they are not allowed to do it until the real occurrence of an impairment or the 
existence of a probability of default that is close or equal to 100% (Novotny-Farkas 2016). This 
practice has therefore been highly criticized for deferring the recognition of credit losses until too 
late (Hoogervorst 2014). 

Another critic was about its being backward-looking and rule-based approach. The reporting 
entities were allowed to consider only the past and current conditions when assessing the quality 
of such risky financial assets even if the management has intuitively available information about 
probable future losses. This is because it will require considerable level of managerial judgement 
which IAS 39 did not embody such a principle (Huian 2012). 

Furthermore, from a financial stability perspective, procyclicality was another important 
concern addressed under the incurred loss approach. During upswings, the level of loss 
allowances will be low which results in excessive lending and at the same time, overstated 
earnings, dividend distributions and regulatory capital whereas in a downturn, banks will 
experience sharp rise in expected losses which this time hits both profit and loss and also capital, 
and hence will choose the way of reducing lending instead of raising new capital or cutting 
dividend payments to maintain minimum regulatory capital requirements (Novotny-Farkas 2016; 
Cohen and Edwards 2017). Numerous studies have been done about the issue that the incurred 
loss approach increases procyclicality whereas expected credit loss model reduces it or at least 
keeps it natural. (Laeven and Majnoni 2003; Beatty and Liao 2011; Bushman and Williams 
2012). 

Expected Credit Loss Model for Impairment Under IFRS 9 
The main purpose of impairment in IFRS 9 is to establish an expected credit losses model 

that reflects the changes in the credit quality of a financial instrument, such as deterioration or 
improvement over its remaining expected lifetime. Hence, the Expected Credit Loss Model is 
introduced by IFRS 9 that is based on “expected credit losses” rather than “incurred credit losses”. 
According to ECL Model, instead of recognizing the impairment via identifying a credit loss 
event, the banks will proactively estimate “expected losses’ (ECLs) by incorporating not only the 
historical and current data but also reasonable and supportable information that includes forecasts 
of future economic conditions (forward-looking). 

The complexity will also be overcome by the use of a unified model (ECL) for all financial 
instruments instead of different impairment models for different financial instruments. According 
to IASB, the application of a single model will both increase the comparability of amounts 
recognized in profit or loss and reduce the complexity associated with the use of multiple models 
in IAS 39 (KPMG 2014). 

According to the SWOT analysis done by Huian (2012) for the new ECL model, ensuring 
more accurate and timely recognition, using forward-looking information, improving 
transparency, prudence and providing extensive disclosures were counted as strengths of new 
approach. On the other hand, considerable level of judgement, the operating costs of 
implementation, complex credit-risk assessment approach with multiple stages and severe 
financial impacts in terms of provision levels and regulatory capital were found as threats. 

Recognition of expected credit losses. 
According to IFRS 9, ECLs are recognized right from origination which would directly solve 

the problem of late recognition of “trigger” loss events. Therefore, for all financial assets that are 
subject to impairment even if they are of high quality, recognition will start with 12-month ECLs 
at initial recognition. In the subsequent periods, with the exception of purchased or originated 
credit-impaired financial assets, the entities are then required to assess the credit quality of their 
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assets in terms of probability of default and depending on the change in the credit quality, they are 
required to measure the loss allowance at an amount equal to the 12-month or lifetime expected 
credit losses (IFRS 9 paragraphs 5.5.3 and 5.5.5). 

12-month ECL is defined as the portion of lifetime ECLs that occur as a result of possible 
default within 12 months after the reporting period or a shorter period if the expected life of a 
financial asset is less than 12 months. According to IASB, 12-month ECLs would be proxy for 
the upcoming ECLs and also would fix the problem of interest revenue overstatement existing in 
IAS 39 (EY 2014). 

Lifetime ECL is defined as the expected credit losses that result from all possible default 
events over the life of the financial instrument. When a significant deterioration occurs after initial 
recognition, a loss allowance is recognized at the reporting date based on the present value of all 
cash shortfalls over the remaining expected life of the financial asset (IFRS 9 paragraphs 5.5.3 
and 5.5.15). 

Measurement of expected credit losses 
IFRS 9 defines ECLs as the weighted average of expected credit losses with the respective 

risks of a default occurring as the weightings (IFRS 9 Appendix A). Credit losses are cash 
shortfalls representing the difference between the present value of all contractual cash flows due 
to an entity and the present value of all cash flows expected to be received by the entity. The 
standard does not provide a single method of measuring expected credit losses provided that it 
might vary based on the type of instrument and the available information but it requires that any 
measurement of ECL should take into account the followings (IFRS 9 paragraphs 5.5.17): 

 an unbiased evaluation of a range of possible outcomes and their probabilities of 
occurrence (probability-weighted amount); 

 the time value of money; and 

 reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about 
past events, current conditions and reasonable and supportable forecasts of future economic 
conditions. 

The first of the aforementioned elements could be derived by evaluating a range of possible 
scenarios considering the amount and timing of the cash flows for particular outcomes and the 
estimated probability of those outcomes through their credit risk management systems. Under IAS 
39, the entities were using the best estimate of the ultimate outcome, however as seen in IFRS 9, it 
is the probability-weighted outcome (KPMG 2014). For the time value of money, effective 
interest rate (EIR)1 is the input that discounts the cash shortfalls where the standard provides EIRs 
to be used for different types of financial instrument. Lastly, it is very clear that, considerable 
judgment will be used by the entities for determining them and the degree of judgement depends 
on the availability of detailed supportable information which should include factors that are 
specific to the borrower, general economic conditions and an assessment of both the current and 
the future conditions. 

The General approach 
Under the General approach, with the exception of purchased or originated credit-impaired 

assets2, the entities are required to follow a three-stage process through assessing the credit 
quality of their assets in terms of probability of default at each reporting period after initial 
recognition and determine the expected credit losses accordingly based on either 12-month ECL 
or lifetime ECL. The three stages in which financial assets are classified according to relative 
credit risk at the reporting date are explained below: 

Stage 1 - includes “Performing” group of financial assets that have not been significantly 
deteriorated since initial recognition or the ones bearing low credit risk at the reporting date. For 
financial assets in Stage 1, entities are required to measure the loss allowance at an amount equal 
to 12-month ECLs (i. e. ECL = 12-month PD x LGD) and the interest revenue is calculated from 
the gross carrying amount of the financial assets before ECL adjustment. 
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Stage 2 - is made of “Under-Performing” group of financial assets that have deteriorated 
significantly in credit quality since initial recognition with lack of objective evidence of a credit 
loss event. When a financial asset moves to stage 2, entities are required to recognize lifetime 
ECLs but the interest revenue is still calculated from the gross carrying amount of the financial 
assets before ECL adjustment. 

Stage 3 - comprises of “Non-Performing” group of financial assets that have objective 
evidence of default at the reporting date. The application is equivalent to the recognition of 
impaired assets under IAS 39, that is the loss allowance will be equal to the lifetime ECLs. In this 
stage, the interest revenue is then calculated from the net amount (i.e. the difference between 
gross carrying amount of the financial assets and the ECL). 

To assess the significant increase in credit risk of a financial asset passing from Stage 1 to 
Stage 2, the banks may adopt various approaches by using with reasonable and supportable 
information that is available without undue cost or effort which again embraces a considerable 
judgment. The standard has provided a list of sixteen indicators, both quantitative and qualitative 
(B5.5.17 (a-p)) factors that the banks should consider for subsequent significant risk assessments 
such as missed payments, increases in credit spreads, external credit downgrades, variations in 
PDs or has established a rebuttable presumption of 30 days past due. According to Deloitte 
Banking Survey conducted in 2016, 30 days past due appeared to be the most common indicator 
of ‘significant increase in credit risk’ (71% on average). 

The standard term default is the critical factor for the assessment of moving from Stage 2 to 
Stage 3 but the term itself and the conditions that underpin it are not directly defined in the 
standard. Instead, it guides the entities to make their own definitions that should be in line with the 
ones used for their internal credit risk management purposes and take into account the qualitative 
indicators (e.g., breaches of financial covenants) in addition to days past due. However, to prevent 
the possible discrepancies, the standard makes a rebuttable presumption by stating that default 
does not occur later than when a financial asset is 90 days past due unless an entity has reasonable 
and supportable information to demonstrate an alternative criterion. According to Deloitte 
Banking Survey, on average 80% of banks intent to define default as ‘90 days past due’. 

The Simplified approach 
The Standard also proposed a Simplified Approach option for the entities to facilitate the 

frequent track of changes in credit risk for some group of financial assets such as: (a) trade 
receivables and contract assets of one year or less with no financing component; (b) trade 
receivables and contract assets that do constitute a financing transaction in accordance with IFRS 
15; lease receivables within the scope of IFRS 16. For the ones in (a), the entities do not 
necessarily need to calculate 12-month ECL and to assess when a significant increase in credit 
risk has occurred, instead, recognize a loss allowance directly as lifetime ECLs from the very 
beginning (IFRS 9 paragraphs 5.5.3 and 5.5.15) which makes sense as they are at most 12 months 
old. The standard also allows the entities to choose this approach as an option for the ones in (b). 
These simplifications will avoid having to perform significant risk assessments for financial assets 
with low credit risk (PWC 2014). 

Results 

Early expected impacts of impairment under IFRS 9 on banking industry 
The new impairment approach introduced with the ECL Model by IFRS 9 aims to recognize 

a credit loss before a financial instrument becomes delinquent and when it becomes mandatory in 
2018 for all listed entities holding debt-type assets, the banks will probably the most affected 
group due to material increase of impairment loss allowances causing a decline in equity. The 
new ECL approach is expected to have some significant financial implications. First, more 
accurate and transparent reporting of profit or loss amounts and asset qualities which will enhance 
the investors’ confidence in financial reporting (European Financial Reporting Advisory Group 
2015). The other is the implementation of more cautious and less cyclical lending strategies 
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(ESRB 2017). Providing 12-month ECL in Stage 1 will reduce the overstatement of profits and 
thus decrease distributing dividends out of those overstated profits. Hence, the banks would 
maintain higher capital which would protect them as well as lessen excessive loan growth in the 
financial market when the economy worsened. This means that procyclicality will still exist 
through ECL approach but as a natural form expected from the economy (Novotny-Farkas 2016).  

The combined positive effects of all these is the expected improvement in financial stability 
which was significantly deteriorated during the global financial crisis (Beatty and Liao 2011; 
Bushman and Williams 2015; Novotny-Farkas 2015). On the other hand, it brings more 
impairment loss burden to the banks compared to IAS 39 and the main driver of it will be the 
recognition of additional ECLs for the instruments classified in Stage 1 and Stage 2, not that the 
impairment allowances provided for Stage 3 that are exactly the same with IAS 39. This burden is 
expected to have a direct day-one impact on the profit or loss and consequently capital adequacy 
of banks. First, their profit is anticipated to be lower which will take the attention of investors and 
regulators in terms of dividend distribution and capital adequacy, respectively. This is very crucial 
for banks considering that they must maintain a basic level of capital adequacy to distribute 
dividends and avoid being forced to take actions like raising equity, decreasing new lending and 
selling assets (ESRB, 2017). 

Second, the fall in profits will consume the banks’ CET1, thus decrease the CET1 ratios. As 
CET1 is known to be an important indicator of capital adequacy standard ratio and a vital portion 
(4.5%) of the bank’s minimum Tier 1 capital ratio (7%) according to Basel III capital 
requirements, lower values of CET1 ratios will force banks to accommodate the impact on CET1 
by either lowering the level of new lending or through asset sales (ESRB, 2017) which in turn 
negatively affect the economy.  

Third, shifts from Stage 1 to Stage 2 or 3 will increase the volatility of profit or loss between 
periods due the different levels of impairment losses (12-month versus lifetime) in those stages. 
Therefore, especially the banks having a portfolio of large number of loans lying in either Stage 2 
or Stage 3 are expected to report higher provisions that triggers the volatility of profit or loss 
immediately (KPMG 2014). Hence, some think that, this would cause again procyclicality to 
continue as was in IAS 39. In other words, when the economy passes from normal to crisis period, 
there will be a sudden reaction by banks provided that their ECLs will rise when adverse 
macroeconomic information received. This may cause high lending prices accompanied with a 
reduction in bank lending (Fraisse, Lé and Thesmar 2015; Gropp, Mosk, Ongena and Wix 2016; 
Jiménez, Ongena, Peydro and Savurina 2017; Abad and Suarez 2017). 

When estimating ECLs, a wider network of information about arrears will be used by the 
banks, including forecasts of future events and economic conditions. Under IAS 39, as the banks 
were relying solely on the past credit-related information (e.g. missed payments, forbearances) 
they were able to calculate and record only the actual losses whereas after the transition they will 
use forward-looking information to account also for possible future losses. Although this will help 
the banks to avoid late loss recordings, the degree of judgements is, of course, expected to be so 
high especially when the forecast horizon increases (shifts from Stage 1 to Stage 2 or 3) triggering 
the availability of detailed information. As discussed previously, this is mostly because the 
standard only provides some guidelines for doing credit risk assessments instead of proposing a 
rule-based approach, that is again very much judgmental. In relation to this, the survey results 
reveal that changes in PDs and missed payments are the most common indicators for them while 
doing risk assessments as there are no strict rules to follow (Deloitte 2016). Hence there are two 
important expected consequences of all these; one is to put the comparability and reliability in 
jeopardy and, the other is the significant change in modelling that will prevent the harmonization 
(European Banking Authority 2017). Depending on the credit risk defined at origination, a loan 
with same characteristics could be classified in Stage 1 for one bank and in Stage 2 for another 
(PWC 2014). 
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As discussed in greater above, the complexity of modelling, the use of estimates leading to 
higher levels of judgement plus the changes in financial results with the transition will strictly 
require to provide extensive and comparable both qualitative and quantitative information to 
financial statement users. Therefore, extensive and high-quality level of disclosures for providing 
information about modelling choices, underlying model assumptions, ECL parameters and the 
retrospective financial statement impacts of the transition on the date of initial application will be 
essential to enhance the transparency of financial statements. 

Conclusions 
IASB replaced IAS 39’s old rule – Incurred Loss Model with the new rule – Expected Credit 

Loss Model by IFRS 9 effective on January 1, 2018. The introduction of ECL requires the banks 
to proactively estimate an ‘expected loss’ through the use of three-stage approach and recognize 
provisions accordingly before the occurrence of a default. With this, the banks are expected to 
provide more accurate information about allowances which was lacking during IAS 39 but on the 
other hand, it will lead to higher levels of provisions tied with lower levels of CET1 and at the 
same time volatile profit or loss due to moves between stages. Furthermore, as the new ECL 
approach requires not only past, current conditions but also future economic forecasts, it will 
result in considerable level of judgments. 

The expected early quantitative implications on European and Turkish Banking Industry 
based on surveys seem to be contradictory. European survey results indicate the emergence of 
higher levels of provisions and lower levels of CET1. However, the results expected for Turkish 
banks are opposing. This is mainly because of three reasons. First, 12-month or lifetime ECL 
provisions more than fixed rate of general and special provisions, second the use collaterals not 
only for special but also for general provisions and lastly very cautious banking structure based on 
the experiences during crises periods. 

The introduction of the expected credit loss application will have its full effects in 2018. In 
this regard, preparers, regulatory authorities and auditors share a very significant role in 
promoting sound implementation processes for banks. 
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XÜLASƏ 
 İqtisadi anlayışların formalaşdığı dövrlərdən bəri yaranan və bir-birini qarşılıqlı əvəzləyən 

iqtisadi təlimlər müxtəlif yanaşmalarla iqtisadiyyat sahəsində böyük izlər qoymuş, tarixdə 
müxtəlif nəzəriyyələrlə yadda qalmışdır. Həmin iqtisadi təlimlər ilk öncə uyğun dövrün iqtisadi 
münasibətlərindəki zərurətdən yaransa da, daha sonralar təkmilləşərək, dövrün iqtisadçılarının 
hipotez və fərziyyələri əsasında yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Sözügedən inkişaf 
mərhələsində isə ən vacib mübahisə obyektlərindən biri dövlət müdaxiləsi olmuşdur. İlkin ticarət 
münasibətləri ilə formalaşan iqtisadi təlimlər, sonralar dövlət anlayışını hədəf almış və iqtisadçılar 
bu anlayış üzərində müəyyən fikirlər yürütmüşdürlər. Heç şübhəsiz bu yolda müəyyən ziddiyətlər 
ortaya çıxsa da, ölkələrin idarə sisteminin başlıca halqası olan və qarşılıqlı əvəzlənən bu iqtisadi 
təlimlərin hər biri yeni bir fikirlə tarixdə iz qoymağı bacarmışdır. Yaşanılmış uyğun dövrün 
iqtisadçılarının elmə gətirdiyi fikirləri əsas götürən dövlətlərin başçıları idarəetmə üsullarında bu 
nəzəriyyələrdən istifadə etmişdir. Lakin hər hansı bir iqtisadi çətinlikdə və ya böhran şəraitində bu 
fikirlər mövcud çətinlikləri aradan qaldıra bilmədikcə bu iqtisadi təlimlər ağıllara müəyyən suallar 
gətirmiş və tamamilə fərqli fikirlər irəli sürən iqtisadçıların nəzəriyyələrindən istifadə 
olunmuşdur. Bu da öz növbəsində bir-birindən tamamilə fərqlənən fikir ayrılıqlarından ibarət 
iqtisadçı qruplarının yaranma zərurətini ortaya çıxartmışdır. Yeni iqtisadi təlimləri işləyib 
hazırlayan həmin iqtisadçılar özündən əvvəlki nəzəriyyələrin əskik xüsusiyyətlərini işləyərək və 
tamamilə yeni fikirlər gətirərək iqtisadiyyat sahəsinə təqdim etmişdir. Bir neçə tamamilə fərqli 
fikir ayrılıqlarından ibarət nəzəriyyələrdən sonra gələn iqtisadi təlimlər isə artıq özlərindən 
əvvəlki iqtisadi təlimləri təkmilləşdirməklə və fikirlərinə daha yaxın hiss etdiyi keçmiş iqtisadi 
təlimləri yenidən işləməklə, onların mənfi xüsusiyyətlərini aradan qaldırmağa çalışmaqla elmə 
yeni və daha müasir iqtisadi təlimləri gətirmişdir.  

AÇAR SÖZLƏR: Dövlət müdaxiləsi, böyük böhran, iqtisadi təlimin nümayəndələri 

GIRIŞ 
Aristotel, Sokrat və s. kimi filosofların dövrlərindən sonra XV əsrdən başlayaraq daha fərqli 

iqtisadi fikir formalaşmağa başlamış və əsasən Qərbi Avropanı əhatə edən yeni Merkantilizm 
iqtisadi təliminin əsası qoyulmuşdur. XV-XVIII əsrləri əhatə edən və dövlət müdaxiləsinə xüsusi 
yer verən bu iqtisadi təlim, bir millətin zənginliyini onun sahib olduğu qızıl və gümüş miqdarında 
görürdü. Müasir dövrdə həyata keçirilən “gömrük qadağaları”və “ixrac-idxal qanunları”nın əsası 
da məhv Merkantilistlərin dövründə yaranmışdır. Amerika ilə Avropanın həmin dövrlərdə 
etdikləri ticarətlər nəticəsində Merkantilizm dövründə pullun bolluğu gözdən qaçmamışdır. 
Tədavüldə olan qiymətli metalların, xüsusilə qızıl və gümüşün miqdarındakı artım isə qiymətləri 
yüksəltmiş, bu da öz növbəsində Merkantilistlərin dövründə pul siyasətinin meydana gəlməsinə 
zəmin yaratmışdır. Hal-hazırda iqtisadiyyatın və gömrük münasibətlərinin başlıca amili sayılan 
“bir ölkə idxaldan çox ixrac etməlidir.” Fikrinin ilkin özülləri Merkantilistlərin dövründə 
qoyulmuş və bu fikri müdafiə etmişlərdir. Onların fikrincə idxal mümkün olduğu qədər aşağı 
salınmalı, yalnız gündəlik xüsusi tələb olunan mal və ya məhsulların mübadilə edilməli olduğu 
fikri qorunmuş, qarşılığında isə qiymətli metallar deyil, sadəcə yerli mallar verilməli idi. Bu da 
Merkantilistlərin xarici ticarət siyasətlərinin əsasını təşkil etmişdir. Daha bir Merkantilism siyasəti 
olan əhali sayı siyasəti isə daha çox və sağlam əhali sayının olmasıdır. Bu iqtisadi təlimin 
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müdafiəçilərinin fikirlərinə əsasən, əhalinin çox olması ordunun yaxşı müdafiəsi, yəni daha çox 
əsgər sayı və daha çox əmək təklifi deməkdir. Merkantilistlərin nümayəndələrinə misal olaraq 
statistikanın, demoqrafiyanın, milli gəlir anlayışlarının yaradıcılarından biri sayılan Viliyam 
Pettini, Tommasso Campanellanı, Tomas Munu misal göstərmək olar. Qapalı iqtisadiyyatı 
müdafiə edən, digər ölkələrin müstəqilliyinə maneə yaradan, sənayenin inkişafını və yayılmasını 
ləngidən tək istiqamətli bir iqtisadi məktəb olan Merkantilism zaman içində öz yerini digər 
iqtisadi təlimlərə, o cümlədən Fiziokratlara vermişdirlər. 

 

TƏDQİQAT METODU 
 Tədqiqatın əsas məqsədi iqtisadi təlimlərin inkişaf mərhələsindən keçdiyi və dəyişməyə 

məruz qaldığı dövrlərdə yeni yaranmış və qarşılıqlı əvəzlənən iqtisadi təlimlərin oxşar və fərqli 
cəhətlərini müqayisə etməklə dövlət maliyyəsinə və müasir maliyyə sisteminə təsirini 
araşdırmaqdan ibarətdir. 

 XVIII əsrin sonralarına doğru Fransada yaranmağa başlamış Fiziokrat iqtisadi təlimi 
kapitalizmin və azad, müstəqil iqtisadi fikirə önəm verən iqtisadi təlimlərin ilkin özək nöqtəsi 
hesab oluna bilər. Məhşur fransız deyimi olan “Laissez- faire, Laissez-passer”- Buraxın etsinlər, 
buraxın keçsinlər fikrini ilk dəfə elmə gətirən Fiziokratlar bir tərəfdən sənayeləşməyə qarşı 
olmağın vacibliyini qeyd etsələr də, digər tərəfdən liberal iqtisadiyyatın ən qədim və güclü 
müdafiəçilərindən olmuşdurlar. Merkantilistlərdən fərqli olaraq ticarəti “mala qarşılıq mal 
vermək” kimi görən Fiziokratlar, bu səbəbdən sənayeləşməyə istiqamətlənmişdirlər. Dövlətin 
sərvətinin əsas mənbəyinin istehsalda olduğunu düşünən bu iqtisadi təlimin nümayəndələri tələb 
və təklif arasındakı bərabərsizliyin müvəqqəti bir hal olduğunu vurğulamaqla iqtisadiyyatın uyğun 
prosesləri nəticəsində əsasən onların bir-birinə bərabər olması fikrini müdafiə etməklə və əlavə bir 
müdaxilədən söz açılmağın mənasız olduğunu bildirməklə gələcəkdəki Klassik məktəbin 
fikirlərinə zəmin yaratmışdırlar. 

 Fransanın sərhədlərindən kənara çıxabilməyən Fiziokratlar daha sonra öz yerini digər 
iqtisadi təlimlərə versə də, həmin dövrlərdə yaranmış və öz təsiri assimilyasiyaya uğrayaraq 
müxtəlif onilliklərə qədər gətirib çıxarmağı bacarmış bir iqtisadi təlim olan Klassik nəzəriyyə öz 
səsini bir sıra ölkələrə çatdırmağı bacarmışdı. XVIII əsrlərdən etibarən əsasən Qərbi Avropada 
yayılan və sonralar geniş vüsət alan “Aydınlatma fəlsəfəsi” və “Rasioanl fikir” özü ilə yeni bir 
iqtisadi təlimin gəlişini hiss etdirmişdi. Təklif yönümlü bir iqtisadi nəzəriyyə olan Klassik iqtisadi 
təlim əsasən 4 vacib elementdən təşkil olunmuşdur: 

 1) Bazarlar tam rəqabət qabiliyyətlidir. 
 2) Alışın məbləği və faiz göstəricilərini əhatə edən bütün qiymətlər elastikdir.  
 3) Hər bir təklif öz tələbini yaradır.( Məşhur “Say qanunu”na əsasən)  
 4) Mübadilə bərabərliyi ilə göstərilən Miqdar nəzəriyyəsi hakimdir. 
Klassik iqtisadi təlim əsasən bir neçə şərt tələb etmişdir: 
 a) Dövlət büdcəsi hər zaman taraz olmalıdır. 
 b) Dövlət yalnız təhlükəsizlik, ədalət, müdafiə kimi işlərdə hegemon olmalı, iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyata bilavasitə təsir edəcək hər hansı bir sahədən tamamilə uzaq olamalıdır.  
 c) “Buraxın etsinlər, buraxın keçsinlər” şüarı siyasi sahədə olduğu kimi, iqtisadiyyat 

sahəsində də tam keçərli olmalıdır. 
 1929-cu il Böyük Böhranı ağıllara müəyyən suallar gətirmiş, yeni və tam fərqli bir iqtisadi 

nəzəriyyənin yaranmasına ehtiyac olduğunu ön plana çəkmişdir. Elə həmin dövrlərdə Con 
Maynard Keyns özünün 1936-cı ildə nəşr etdirdiyi “Məşğulluq, faiz və pulun ümumi teoremi” 
adlı əsəri ilə Klassik nəzəriyyəni tənqid etmiş və bu kimi böhran vəziyyətlərində dövlət 
müdaxiləsinin şərt olduğunu qeyd etmişdir. 

 Keynes analizləri zamanı əsasən başlıca iki yenilikdən söhbət açır: 
Əvvəlcə o, məcmu tələbdəki uzaqlaşmaların ümumi daxili məhsul (ÜDM) üzərindəki təsirini 

qeyd etmişdir. 
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İkinci yenilik olaraq isə o, klassik iqtisadi təlimdən fərqli olaraq pul təklifindəki meyarlarla 
deyil, insandan asılı olmayan digər faktorların rolunu da ön plana çəkmişdir. 

  
Qrafik 1. Klassik və Keynes iqtisadi təlimlərinin qarşılıqlı müqayisəsi. 

 
Mənbə : Paul Krugman, Robin Wells; Makro iqtisad, Palme yayıncılık, 2013, səh 473 

 

 Qrafikdən göründüyü kimi soldakı təsvir Klassik iqtisadi təlimini, sağdakı təsvir isə Keyns 
iqtisadi təlimini ifadə etməklə yanaşı, məcmu tələblərin uyğun azalmalarını əks etdirmişdir. İlkin 
təsvirdə məcmu tələb əyrisi sola doğru sürüşdüyü zaman qiymətlərin ümumi səviyyəsi aşağı 
düşsə də, uzunmüddətli dövr üçün bu, ümumi daxili məhsulun dəyişməsinə təsir etməyəcəkdir. 
İkinci təsvirə nəzər salsaq, qısamüddətli dövrdə məcmu tələb əyrisi sola sürüşdüyü zaman isə həm 
qiymətlərin ümumi səviyyəsində, həm də ümumi daxili məhsulda azalma hiss olunacaqdır. 

 Keyns iqtisadının yayılmasından sonra real və nominal qiymətlərin üzərində qurulmuş daha 
bir nəzəriyyə olaraq Yeni Keyns iqtisadi təlimi və daha bir nəzəriyyə Post Keynes iqtisadi təlimi 
meydana gəlmişdir. Həmçinin Klassik iqtisadi təlimin davamçıları olaraq yaranmış və 
yaranmasında Monetarizmin böyük payı olmaqla Çikaqo və Avstriya məktəblərini əhatə edən 
Neo-Klassik iqtisadi təlimini də qeyd etməkdə fayda var. Neo-Klassik nəzəriyyə IS-LM modeli 
əsasında qurularaq, Klassik və Keynsin iqtisadi təlimlərini bir növ sintez halına salmaqla 
yaranmışdır. Yaranmasında Keyns və Valrasın böyük əməklərinin olduğu bu iqtisadi təlimin 
adına Neo-Klassik Sintez deyilməsi təsadüf deyildir. 

 NƏTİCƏ 
 Nəticə etibari ilə XV əsr Mertantilizm iqtisadi təliminin yaranmasından müasir dövrümüzə 

doğru qarşılıqlı əvəzlənən nəzəriyyələr bir-birinə yaxın olsalar da fərqli cəhətlərlə yadda 
qalmışdırlar. Belə ki, Klassik nəzəriyyənin yaranmasından sonra bir sıra müxtəlif iqtisadi təlimlər 
də meydana gəlmişdir ki, bunlardan Qurum iqtisadiyyatını, Kapital əsəri ilə Karl Marksın 
Marksist nəzəriyyələri, bununla əlaqəli ütopik nəzəriyyələri misal göstərmək olar. İqtisadi tarixə 
nəzər salsaq bu nəzəriyyələr əvəzlənməklə bərabər dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən 
başlayaraq bir sıra ölkələr öz maliyyə sistemində müxtəlif iqtisadi təlimlərin qaydalarını üstün 
tutaraq tətbiq etmişlərdir. ABŞ-ın 1980-ci illərdən bu yana olan tarixinə nəzər salsaq o dövrlərdə 
hakimiyyətdə olan Ronald Reyqan Laffer və Fridmanın fikrilərini üstün tutmaqla vergiləri 
endirmişdir. Həmçinin İngiltərə prezidenti Marqaret Tetçer, Türkiyə prezidenti Turqut Özal da bu 
iqtisadi siyasətin ardıyca getmişdirlər. Hətta həmin dövrlərdə “Tetçerizm”, “Reqanomiks” adlı 
yeni kiçik cərəyanlar da meydana gəlmişdir. Lakin R. Reyqanın bu addımı desisiti artırmışdır. 
Özündən sonra hakimiyyətə gələn daha bir respublikaçı 41-ci ABŞ prezidenti Corc H. V. Buş da 
vergiləri aşağı salmaqla defisitin dərinləşməsinə səbəb olmuşdur. Lakin 1993-2001-ci illərdə 
hakimiyyətdə olan demokrat Bill Klinton vergi güzəşlərini azaltmaqla bərabər defisiti sıfıra 
endirməyi bacarmışdı. Növbəti respublikaçı 43-cü ABŞ prezidenti Corc V. Buşun dövründə 
defisit yenidən artmağa başlasa da, 2009-2017-ci illərdə hakimiyyətdə olan digər demokrat ABŞ 
prezidenti Barak Obamanın dövründə isə yenidən aşağı defisit göstəricilərinə nail olunmuşdur. 
2017-ci ildən hakimiyyətdə olmasına baxmayaraq yeni respublikaçı ABŞ prezidenti Donald 
Tramp isə bir neçə il ərzində hədsiz vergi güzəştləri nəticəsində yüksək defisit göstəricilərinə nail 
olmuşdur. Beləliklə müxtəlif iqtisadi təlimin tərəfdarlarının qəbul etdiyi qərarlar dünyanın 
hegemon dövlətlərinin müxtəlif iqtisadi vəziyyətlərlə üzləşməsinə səbəb olmaqla yanaşı, inkişafda 
olan ölkələrin (İOÖ) maliyyə sisteminə də təsirsiz ötüşmür. 
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XÜLASƏ 

Ölkəmizdə maliyyə bazarının inkişafı iqtisadiyyatın formalaşmasına təkan verir.Belə ki, 

maliyyə bazarı beynəlxalq təcrübədə inkişafı olmayan ölkələrin maliyyə-pul münasibətlərində 

təsərrüfat həyatının formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təbii ki, bu inkişaf ölkəmiz-

dən də yan keçmir. Bildiyimiz kimi respublikamızın sovet hakimiyyəti altına düşdüyü bu dövrdə 

iqtisadiyyat müstəqil inkişaf etməmişdir. Müstəqil dövlətin olmaması, sovet hakimiyyətin müs-

təmləsi altında olması, inzibati-amirlik sistemi, sərt qaydalar və s.bütün bunlar Azərbaycan Res-

publikası iqtisadiyyatının inkişafını tam müstəqil formalaşmasına mane olmuşdur. Artıq bazar 

iqtisadiyyatına daxil olması, müstəqillik qazandığı dövrdən etibarən müstəqillik iqtisadiyytaın 

inkişafına təkan vermişdir. İqtisdiyyyatın inkişafı ilə artıq bəzi sahələrdə canlanma baş vermişdir. 

Bu canlanma iqtisadiyyatın bir çox sahələri kimi maliyyə bazarındada öz əksini tapmışdır. 

Ölkəmiz maliyyə bazarının inkişafını dünya təcrübəsindən istifadə edib, bazar iqtisadiyyatının 

inkişafında müəyyən yenilikləri tətbiq etmişdir. Azərbaycan Respublikası maliyyə bazarlarının 

formalaşması bilavasitə maliyyə insitutlarının yaradılması ilə əlaqədardır. Maliyyə bazarını 

maliyyə alətlərinin emmisiyasını, alqı və satqısını həyata keçirən maliyyə insitutlarının, iqtisadi 

subyektlərin məcmusu kimi nəzərdən keçirmək olar. 

AÇAR SÖZLƏR: MALİYYƏ, BAZAR, İNKİŞAF  

GIRIŞ 

 Maliyyə bazarlarını bir neçə xüsusiyyətinə görə təsnifləşdirək. Məsələn, bazarda vəsaitlərin 

yerləşməsinə görə, pul axınlarının hərəkətinin təşkilatı forması inkişaf səviyyəsinə görə yəni 

inkişaf etmiş bazarlar və inkişaf etməkdə olan bazarlara bölmək olar və.s. Burada vurğulamaq 

istədiyim, inkişaf səviyyəsinı görə bazarlar haqqında olacaq. Belə ki, bu bazarların inkişaf 

səviyyəsinə və daxilində bir çox özünəməxsuz cəhətləri ilə fərqlənir. Tətqiqatın obyektini maliyyə 

bazarları təşkil edir. 

TƏDQIQAT METODU 

Azərbaycan Respublikası maliyyə bazarlarının formalaşmasında maliyyə insitutlarının 

yaradılması ilə əlaqədardır. Maliyyə insitutlarının tipindən və maliyyə alətlərinin növündən asılı 

olaraq Azərbaycan maliyyə bazarını aşağıdakılara bölmək olar: pul bazarı, qiymətli kağızlar 

bazarı, sığorta bazarı, valyuta bazarı və qızıl bazarı.  

Pul bazarı. Pul bazarında alqı-satqı kimi pulun özü iştirak edir. Pul bazarı milli və beynəlxalq 

bazara bölünür. Milli pul bazarı dedikdə orada olan iqtisadi əlaqələrin həmin ölkənin pul vahidi 
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ilə aparılır. Beynəlxaq bazarda əslində burada da milli valyutaların cərəyanları əsasında aparılır. 

Sadəcə olaraq iqtisadi əlaqələr prosesində başqa ölkələr çıxış edir.  
Azərbaycan Respublikasında pul bazarının əsas institu Mərkəzi Bank və kredit təşkilataları-

dır. Ümumilikdə Azərbaycan Respublikasında bank sistemi Mərkəzi Bankdan və bank kredit 
təşkilatlarından ibarətdir. Mərkəzi Bank bir çox qanunvericiklərlə tənzimlənir. Hər bil ölkədə 
Mərkəzi Bank iqtisadiyyat da mühüm struktura malikdir. Mərkəzi bankın əsas vəzifələri qiymət-
lərin sabitliyini tənzimləmək, bank sisteminin inkişaf etdirilməsinə təmin etməkdir. Bundan əlavə 
müasir kommersiya bankları fəaliyyət göstərir. Həmin bankları bir çox əməliyyatlarla təşkilatlara, 
əhaliyə və s. fəaliyyət göstərirlər. Banklar fiziki və hüquqi şəxslərin pul ehtiyatlarını cəlb etmək 
və müəyyən faiz müqabilində müddətli pul vəsaitləri təklif etmək və bu kimi tapşırıqları həyata 
keçirirlər.  

Valyuta bazarı. Burada əsas iştirakçı kimi valyuta ehtiyatları çıxış edir. Yəni ki, valyuta 
mübadiləsini həyata keçırən bazar kimi başa düşülür. Əslində valyuta bazarının mövcud olması 
ümumi ölkələr arasında beynəlxalq səviyyədə vahid pul sisteminin olmasıdır. Bu bazarlarda 
iştirakçılar valyuta mübadiləsini həyata keçirirlər.  

Kommersiya bankları- banklar valyuta əməliyyatlarını aparır. Burada mübadilə vasitəsilə bir 
valyutadan digər başqa valyutaya keçirilməsi əməliyyatı aparılır. Banklar öz müştərilərlə əlaqəsi 
ilə yanaşı öz məqsədlərinə uyğun olaraq xarici ölkələrlədə əməliyyat aparıllar və bunun 
nəticəsində beynəlxalq valyuta bazarı yaranır.Mərkəzi Bank- bu bazarda əsas məqsədlərdən biri 
milli valyutanın qorunub saxlanılmasından ibarətdir. Yuxarda qeyd etdiyimiz kimi hər ölkədə 
olduğu kimi ölkəmizdə də bu əməliyytaların aparılmasını Mərkəzi Bank icra edir, valyuta 
kursunun sabit saxlanılmasına nəzarət edir. Mərkəzi Bank milli valyutanın sabitliyinin 
qorunmasında bir nömrəli iştirakçısıdır. Bundan əlavə Mərkəzi Bank qiymətlərin sabit 
saxlanılmasında iştirak edir. 

İnvestisiya fondları-deməli investisiya fondlarının əsas məqsədi ayrı-ayrı ölkələrin 
ehtiyatlarını qiymətli kağız kimi qələmi verib ondan səhm adı altında istifadə etməkdir.Fiziki 
şəxslər bir çox əməliyyatları həyata keçirirlər məsələn banklar vasitəsilə pul köçürmələri, valyuta 
mübadiləsi və.s. Valyuta bazarının obyektləri və subyektləri mövcuddur. Valyuta sərvəti anlayışı 
xarici valyuta və xarici qiymətli kagızları başa düşülür. Daxili qiymətli kağızlara –emmisiya 
qiymətli kagızları, fond sərvətləri aiddir. Xarici qiymətli kagızlara isə Azərbaycan Resublikası 
ərazisində istifadə olunan vasitələr aid etmək olar. 

Qiymətli kağızlar bazarı pul bazarının bir növü olub, əsas hissəsini təşkil edir. Bazarın əsas 
xüsusiyyəti qiymətli kağızların alınıb satılması və bu bazarda qiymətli kağızların hərəkəti 
dövriyyəsi bu kimi iqtisadi proseslərdən ibarətdir.Söhbəti gedən bazarda əsasən kapital 
formasından istehsal formaya keçməyə təkan verir. Bu bazarın əsası pula əsaslanır. Belə olduqda 
biz bu bazara pul bazarıda deyə bilərik. Bazar bütünlükdə bank kredit sistemini əhatə eləyir və 
daim əlaqədə olur. Qiymətli kağızlara yardım edilən pul ehtiyatları məcmusu saxta kapital adlanır. 
Saxta kapitalın yaranma səbəbi əsas olaraq real və borc kapitalları ilə əlaqədardır. Ümumi 
kapitalın belə bir formasının əmələ gəlməsi pul ehtiyatlarının xeyli hissəsini təlabata artması 
nəticəsində pul kapitalının müəyyən hissəsi qiymətli kağızlar bazarında borc vrilməsi kimi qeyd 
olunur. Ancaq sözü gedən kapitalın real və borc kapitalından əsaslı şəkildə fərqlənir.  

Fond bazarı ölkəmizdə demək olar maliyyə sisteminin başlıca elementlərindən biridir. 
Azərbycan Respublikasında qanun və qanunvericilik üzrə hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. 1992-cil 
ildə respublikamizda I Qiymətli kağızlar və fond birjası haqqında Azərbaycan Respublikası qanun 
qəbul edilmişdir. Daha sonra həmin qanun getdikcə qüvvəsini itirmiş yeni qanunla əvəzlənmişdir. 
Həmin qanun 1998-ci il iyunun 14-də qəbul edilmişdir. İlk olaraq Azərbaycan Respublikasında 
Fond birjası və Baki Fond birjası yaradılmişdır. Fond birjası qapalı səhmdar kimi yaradılmışdır. 
Burada hərraclar yalnız həmin birja tərəfindən həyata keçirilir. 

Sığota bazarı- sığorta bazarının mahiyyəti burada əsas məqsədi sığorta müdafiəsi olan pul 
münasibətləri xüsusi –iqtisadi strukturdur. Ümumi olaraq bazarda sığorta iştirakçıları çıxış edir. 
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Burada zərərçəkənin sığortaçı tərəfindən pul vasitəsi ilə müdafiəsindən ibarətdir. Bu bazarda 
sığortalının ində əsas olaraq sığortaçılardan və sığortalılardan ibarətdir. Ümumiyyətlə götürsək 
bazar iqtisadiyyatı şəraitdə insan sərbəst sürətdə pul qazana və onu xərcləyə bilər. Onun öz şəxsi 
seçimidir. Bundan əlavə insan sərbəst şəkildə istehlakın müəyyən hissəsini yığıma yönəldə bilər. 
Bütün amillər sığorta xidmətinə əsaslanır və mütləq şəkildə əlaqəlidir.  

Azərbaycan Respublikasında qızıl ehtiyatı dövlət mülkiyyətidir. Respublikasında qızıl 
ehtiyatı qızıl külçələrdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasında qızıl ehtiyatı demək olar yarısı 
Mərkəzi banka verilir və orada qanunu saxlanılır. Mərkəzi Bank tərəfindən idarə olunur. Qalan 
hissəsini isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qanunvericiliyə uyğun saxlanılır.  

Ümumilikdə qızılın qiyməti bir qramda olan qızılın dəyəri başa düşülür. Beynəlxalq bazarda 
qızılın dəyəri qızılın öndə gedən iştirakçıları müəyyənləşdirilir. Respublikamızda qızılın dəyərini 
fərqli cəhətlərlə müəyyən olunur. 

Kredit bazarı- pul bazarının tərkib hissəsi olub, demək olar böyük hissəsini təşkil edir. Bu 
bazarda kredit münasibətləri, kredit sövdələşmələrindən ibarətdir. Burada başlıca obyekt əsasən 
pul olaraq qeyde alınır. Pul əsasə vəsait kimi alqı-satqı proseslərində iştirak edir.Ümumilikdə 
kredit geri qaytarılma şərti ilə verilən pul vəsaitləridir. Müddətlilik, faiz dərəcəsi, qaytarılma şərti 
kimi xüsusiyyətlərti var. Faiz dərəcəsi kredit sferasında əsas götürülür yəni verilən pul vəsaitinin 
müəyyən faiz dərəcəsi ilə qaytarılmasıdır.Belə qayda mövcuddur ki, kredit götürülməsi zamanı 
müddətlilik nə qədər çox olarsa o qədər də faiz dərəcəsi artar. Qanunvericiliyə uyğun olaraq kredit 
təşkilatlarının krediti müqavilə əsasında verilməsinə, borcverəndə öz öhdəliyinə düşən borcun və 
faizin vaxtında qaytarılmasından ibarətdir.  

Azərbaycan Respublikasında kredit bazarının həyata keçirən müəssisələr qanunvericiliyə 
uyğun olaraq kommersiya bankları tərəfindən həyata keçirilir. Maliyyə bazraının inkişafında bəzi 
manelərin yaşanması təsadüfi deyil. Bu özünü krediti portfelində biruzə verir. Bu bir sıra 
banklarda böhrana səbəb olur. Son illərdə milli valyutanın dəyərinin azalması, faiz dərəcələrinin 
artması və.s kimi problemlər ümumilikdə həm bazar münasibətlərinə ən əsasda kredit bazarına 
mənfi təsir etmişdir. 

NƏTICƏ 
Azərbaycan son illər keçirilən iqtisadi islahatlar və onun dünya iqtisadiyyatı sisteminə 

inteqrasiyası iqtisadiyyatın o cümlədən maliyyə bazarı iştirakçılarının fəaliyyətinin inkişafına 
şərait yaratmışdır. Bu da maliyyə bazarının bank sistemi ilə paralel olaraq iqtisadiyyatda pul 
axınlarının ötürücüsü kimi real sektorun canlanmasında əhəmiyyətli rol oynamasından irəli gəlir. 
Xüsusilə Azərbaycanda neft sektorunda cəmlənmiş iqtisadi gəlirlərin qeyri-neft sektorlara 
yönəldilməsi probleminin mövcudluğu ölkəmizin maliyyə bazarının iştirakçılarının fəaliyyətinin 
inkişafına xüsusi əhəmiyyət verilməsinə zəmin yaradır. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində 
bütün iqtisadi sistemlərdə daxili və xarici iqtisadi resursların iqtisadi inkişafa cəlb edilməsini 
təmin edən maliyyə bazarlarının və onun iştirakçılarının mövcudluğu zəruri amildir. Hər il üçün 
dövlətin maliyyə siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və təsdiq edilməsi, pul siyasətinin alətlərinə dair 
qərarların qəbul edilməsi, valyuta tənzimi və nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydasının təsdiq 
edilməsi, Azərbaycan Mərkəzi Bankının büdcəsinin və ona dəyişikliklərin təsdiq edilməsi, kapital 
ehtiyatlarının formalaşdırılması və istifadə olunması qaydasının müəyyənləşdirilməsi, illik 
maliyyə hesabatının təsdiq edilməsi, beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarının saxlanılması və idarə 
olunması strategiyası və qaydalarının müəyyən edilməsi; kredit təşkilatlarına bank fəaliyyətinin 
həyata keçirilməsi üçün lisenziyaların verilməsi və ləğv edilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi, 
kredit təşkilatları üçün iqtisadi tənzimləmə normativlərinin müəyyən edilməsi, ölkənin bank 
sistemində xarici kapitalın iştirak limitinin müəyyənləşdirilməsi və digər bu kimi məsələlər 
məqalə mövzunun tətqiqini aktuallaşdırır.Lakin Azərbaycanda maliyyə bazarının dövlət 
tənzimlənməsi həyata keçirən qurumları birləşdirən və əlaqələndirən struktur və eləcə də vahid bir 
bütöv kimi maliyyə bazarını tənzimləyən normativ aktın olmaması öz növbəsində tətqiqatı 
zəruriliyini artırır.Respublikamızda maliyyə bazarının inkişafı ilə bağlı bir çox işlərin görülməsinə 
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baxmayaraq, onun mövcud vəziyyəti hələ də dünya standartlarına tam cavab vermir və bu sahədə 
bir çox problemlər özünü biruzə verir.  
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XÜLASƏ 
Kölgə iqtisadiyyatı, hər bir ölkə iqtisadiyyatının görünməyən tərəfidir. Daha çox sərt vergi 

siyasətinin nəticəsi kimi ortaya çıxan kölgə iqtisadiyyatı, vergilərin yumuşalması istiqamətində 
görülən tədbirlər ilə aradan qaldırıla bilər. Azərbaycan Respublikası ildən ilə dəyişən vergi 
siyasəti ilə kölgə iqtisadiyyatındakı “qaranlığ”a son qoymaq və ölkənin bütün iqtisadi sahələrinə 
nəzarəti artırmaq üçün şəffaflığın təmin edilməsi yönündə ciddi tədbirlər görür. 2019 və 2020-ci 
illər Vergi Məcəlləsində bütün vergi növləri üzrə güzəşt konsepsiyaları fiziki və hüquqi şəxslərin 
bütün fəaliyyət növləri üzrə əməliyyatlarının şəffaflaşdırılmasına imkan yaratmışdır. 
Sadələşdirilmiş vergi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi və Əlavə 
Dəyər Vergisi anlayışlarına yeni yanaşmalar tətbiq edilmişdir. Sahibkarlıq subyekləri üzrə 
kateqoriyaların müəyyən edilməsi vergi öhdəliklərinə də təsir göstərmişdir. 2020-ci ildə Əlavə 
Dəyər Vergisinə aid büdcə öhdəliklərinin hesablama metodu ilə deyil, kassa metodu ilə müəyyən 
edilməsi sahibkarlara edilən ən böyük güzəştdir. Həmçinin əmək müqaviləsi bağlanmadan işçi 
cəlb etmək hallarının qarşısını almaq üçün gəlir vergisindən azad edilmə və sosial ödəmələrdəki 
məbləğ və faiz nisbətlərinin müəyyən edilməsi vergi ödəyicilərinə şəffaflaşdırma istiqamətində 
bəxş edilən mühüm amildir.  

AÇAR SÖZLƏR: kölgə iqtisadiyyatı, uçot, vergi məcəlləsi, ədv, vergi güzəştləri 

GİRİŞ 
Hər bir iqtisadiyyat, ölkənin və onun vətəndaşlarının rifahını təmin etmək üçün şəffaflığa 

möhtacdır. Lakin ölkələrin iqtisadi və vergi siyasətləri şəffaflıqdan uzaq hallar yarada bilir. Bu da 
iqtisadiyyatın nəzarət oluna bilinməyən, gizli, qeyri rəsmi hissəsini yaradır ki, kölgə iqtisadiyyatı 
adını alır. Kölgə iqtisadiyyatı, ümumi iqtisadiyyatın dövlər orqanları tərəfindən nəzarət oluna 
bilinməyən tərəfidir. Ən çox sərt vergi siyasəti nəticəsindəortaya çıxan kölgə iqtisadiyyatı vergilər 
istiqamətində gedilən güzəştlər ilə aradan qalxa bilər. Hər bir dövlətin büdcə daxilolmalarının 
əksər hissəsini vergi daxilolmaları təşkil edir. Sərt vergi siyasəti, vergi dərəcələrinin yüksək 
olması büdcə daxilolmalarını artırmaq əvəzinə büdcədən yayınmaq hallarını yaradır ki, bu da 
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şəffaflığı aradan qaldırır. Məhz buna görə kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizədə əsas tədbirlər vergi 
siyasətinə yönəldilir.  

Azərbaycan Respublikası ildən ilə dəyişən vergi siyasəti ilə kölgə iqtisadiyyatındakı 
qaranlığa son qoymaq, ölkənin bütün iqtisadi sahələrinə nəzarəti artırmaq üçün şəffaflığın təmin 
edilməsi yönündə ciddi tədbirlər görür. 2019 və 2020-ci illər ərzində Vergilər Məcəlləsinə edilmiş 
mühüm dəyişikliklər hüquqi və fiziki olmaqla hər bir ölkə vətəndaşının mənafeyinə xidmət edir.  

Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsinin 1/3 hissəsi vergi daxilolmaları hesabına 
təmin olunduğundan kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması üçün vergi güzəştlərinin edilməsi 
zəruridir. 2 il ərzində fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirlərindən büdcəyə ödənilən vergi daxilolmala-
rıın yumuşaması sahibkarları vergi ödənilməsinə təşfiq edir. Bu da nəticədə büdcə daxilolmaların-
da verginin payının artmasına səbəb olur.  

2019 və 2020-ci illər Vergi Məcəlləsində bütün vergi növləri üzrə güzəşt konsepsiyaları fiziki 
və hüquqi şəxslərin bütün fəaliyyət növləri üzrə əməliyyatlarının şəffaflaşdırılmasına imkan 
yaratmışdır. Sadələşdirilmiş vergi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 
və Əlavə Dəyər Vergisi anlayışlarına yeni yanaşmalar tətbiq edilmişdir.  

Vergi Məcəlləsinə yeni anlayışlar əlavə edilmişdir, vergi orqanların müəssisələrin və fiziki 
şəxslərin fəaliyyətinə tam nəzarət edə bilməsi üçün elektron xidmətlər inkişaf etdirilmişdir.  

VERGI MƏCƏLLƏSINƏ ƏLAVƏ EDILƏN YENI ANLAYIŞLAR 
Texnologiyanın inkişafı ilə Vergi Məcəlləsinə hər il yeni anlayışlar daxil olur. Bunlar daha 

çox informasiyanın avtomatlaşdırılması sahəsində baş verən yeniliklərdən qaynaqlanır. Lakin bəzi 
anlayışlar sahibkarların inkişafına yönəlikdir.  

Vergi Məcəlləsinə 2019-cu ildə əlavə edilən mühüm dəyişiklik gətirən anlayış, sahibkarlıq 
subyektlərinin bölgüsü meyarlarının müəyyən edilməsi olmuşdur. AR Nazirlər Kabinetinin 
müvafiq qərarı ilə mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları müəyyən 
edilmişdir. Bölgü meyarı kimi təsərrüfat subyektlərinin (bura həm fiziki, həm hüquqi şəxslər 
aiddir) işçilərinin orta siyahı sayı və illik gəliri götürülmüşdür. 

 

Sahibkarlıq 

subyektlərinin ölçüsünə 

görə kateqoriyaları 

İşçilərin orta 

siyahı sayı 
(nəfər) 

İllik gəlir (ig) 
(min manat) 

Mikro sahibkar 1 – 10 ig ≤ 200 

Kiçik sahibkar 11 – 50 200 < ig ≤ 3 000 

Orta sahibkar 51 – 250 3 000 < ig ≤ 30 000 

İri sahibkar 251 və ondan yuxarı 30 000 < ig 

 

Cədvəl 1. Mikro, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları  
(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 556 saylı qərarı 21 dekabr 2018). 

 
Müvafiq qərarın qeydlərində sahibkarın kateqoriyasını müəyyən etmək üçün “işçilərin orta 

siyahı sayı” və “illik gəlir” bölgü meyarı göstəricilərindən daha böyük olanı əsas götürmək qeyd 
edilmişdir. Həmçinin yeni yaradılan fizi və ya hüquqi şəxsin sahibkarlıq kateqoriyası vergi 
uçotuna alındığı dövrdən 1 (bir) il müddətində müəyyən edilmiş işçi sayına əsasən təyin edilir. 

 

SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN GƏLİR VERGİSİ. 
2019-cu ilədək sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən bütün fiziki şəxslər sadələşdirilmiş vergi 

ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alındıqdan sonra rüblük olaraq dövlət büdcəsinə 
gəlirlərinin 4 %-i həcmində vergi ödəyirdilər. Lakin 2019-cu ildə sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri 
fəaliyyətindən asılı olaraq ayrılmağa başlamışdır. Yalnız ictimai olaraq fəaliyyət göstərən, yəni 
xidmət göstərilən kütlə əhali olduğu təqdirdə fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi 
olmaq hüququna malikdir. Bərbər, dərzi, ofisiant kimi peşələrə sahib olan sahibkarlar aylıq vahid 
məbləğ ödəməklə fəaliyyətini davam etdirə bilirlər. İctimai iaşə obyekləri üçün 8 % vergi dərəcəsi 
müəyyən edilmişdir. Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olanlar isə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq 
hüququnu itirmişdilər. Qeyd edilənləri aşağıdakı cədvəl ilə xülasələşdirmək olar.  
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Sadələşdirilmiş vergi dərəcələri  Sadələşdirilmiş vergi dərəcələri 

Əvvəl  Dəyişiklikdən sonra 

Zona Vergi dərəcəsi  Zona Vergi dərəcəsi 

Bakı 4 %  Bütün şəhər və regionlar 2 % 

Digər şəhər, regionlar və 
Naxçıvan MR 

2 %    

     

Fəaliyyət növü Müəyyən edilmiş 

normanı keçən halda 

tətbiq edilən vergi 

dərəcəsi 

 Fəaliyyət növü Müəyyən edilmiş 

normanı keçən halda 

tətbiq edilən vergi 

dərəcəsi 

Ticarrət fəaliyyəti 6 %    

İctimai iaşə fəaliyyəti 8 %  İctimai iaşə fəaliyyəti 8 % 

Cədvəl 2. Sadələşdirilmiş vergi dərəcələri 
(2019-cu ilə qədər və 2019-cu ildə Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişiklikdən sonra). 

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri sektorunun fəaliyyət növünə görə dəqiqləşdirilməsi fiziki 
şəxslərin gəlir vergisi ödəyiciləri sektoruna yenilik gətirmişdir. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi 
olan fərdi sahibkarlar mikro sahibkarlıq subyekti kimi fiziki şəxslərin gəlir vergisi ödəyicisinə 
çevrilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri rezidentləri fiziki şəxlərin gəlir vergisi 
ödəyiciləridir (Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi 2020). Həmçinin Vergi Məcəlləsinin 
96-cı maddəsinə əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan rezidentlərin gəlirləri və gəlirdən 
çıxıla bilən məbləğlər arasındakı fərq vergitutma obyekti hesab olunur. Bəs fiziki şəxslərin gəlir 
vergisi nədir? 

Yenə də Vergi Məcəlləsinin 97-ci maddəsi buna aydın izah verir: 
“Muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir, muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir və vergi-

lərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım-
dan başqa bütün digər gəlirlər gəlir hesab edilir. AR və AR hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gə-
lir rezident vergi ödəyicisinin, AR mənbələrində əldə etdiyi gəlir isə qeyri rezident vergi ödəyici-
nin gəliri hesab edilir.” 

Muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir-muzdlu iş müqabilində fiziki şəxsin əldə etdiyi əmək 
haqqı, ödəmə və ya faydadır.  

Muzdlu işlə işçilərin cəlb edilməsi sahibkarlar üçün xərc yaradan amil hesab olunduğundan 
2019-cu ildə VM edilən dəyişikliklərdən biri də, sahibkarların muzdla işçi cəlb etməyini təşviq 
etmək yönündə olmuşdu. Belə ki, qeyri dövlət və qeyri neft sektorunda vergi güzəştləri tətbiq 
edilmişdir. Muzdlu işlə əlaqəli fiziki şəxsin əldə etdiyi 8000 (səkkiz min) manatadək gəlir 7 il 
müddətinə vergidən azad olunmuşdur. Bununla bağlı cədvəl 3-də ətraflı məlumat verilmişdir. 

Digər tərəfdən, muzdla işləyənlərin əmək haqqından sosial ödəmələrin faizində dəyişiklik 
edilməsi, sahibkarların muzdla işçi cəlb etmsi üçün növbəti həvəsləndirici addım olmuşdur. Sosial 
ödəmələrin əmək haqqı məbləğlərinə 200 manata qədər və 200 manatdan yuxarı müvafiq faizlərin 
tətbiq edilməsi sahibkarın bu sahədə büdcə öhdəliyinin nisbətən azalmasına səbəb olmuşdur.  

Muzdlu işə aid olmayan gəlir, fiziki şəxslərin sahibkarlıq və qeyri sahibkarlıq fəaliyyətindən 
əldə etdiyi gəlirlərdir. 2019-cu il VM edilən dəyişikliklər bu sahibkarlardan da yan keçməişdir. 
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnu itirən fərdi sahibkarlara gəlir vergi ödəyici ol-
maqla bəzi güzəştlər tətbiq edilməli idi. Gəlirlərinin 4 %-i həcmində büdcəyə vergi ödəyən sahib-
karlar 20 % vergi öhdəliyi yaradan gəlir vergisi ödəyici olmaq üçün güzəştə ehtiyacları vardı. Mikro 
sahibkarlıq subyektlərinə güzəşt kimi gəlirlərinin 75%-ni vergidən azad etmək hüququ verilmişdir.  

 

Vergiyə cəlb edilən aylıq gəlir Vergi dərəcəsi  Vergiyə cəlb edilən aylıq gəlir Vergi dərəcəsi 

Əvvəl  Dəyişiklikdən sonra 

2500 manatadək 14 %  8000 manatadək 0 % 

2500 manatdan çox olduqda 350 manat+2500 
manatdan çox 
hissənin 25 % 

 8000 manatdan çox olduqda 8000 manatdan çox 
olan hissənin 14 % 

Cədvəl 3. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. 
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ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ 
Əlavə dəyər vergisi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin vergi daxilolmalarında mühüm paya sahibdir. 

Lakin məhsul və ya xidmət təqdim edilən kimi büdcə öhdəliyinin yaranması sahibkarları bu 
yöndə vergidən yayınmaqlarına səbəb olurdu. Məhsul və ya xidmət təqdim edildikdən 30 gün 
ərzində vəsait daxil olmalı idi ki, büdcə öhdəliyi yerinə yetirilsin. Əks halda sahibkar təqdim 
etdiyi, lakin əldə etmədiyi vəsaitə görə ƏDV ödəmək məcburiyyətində idi. Vergi Məcəlləsinin 
166.1-ci maddəsində qeyd edilirdi ki, başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi tutulan 
əməliyyatın vaxtı həmin əməliyyat üçün ödəmə 30 gün müddətində həyata keçirildikdə ödəmənin 
həyata keçirildiyi, ödəmə 30 gündən sonra həyata keçirildikdə isə ƏDV-nin elektron vergi hesab-
fakturasının verildiyi vaxt sayılır (Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi 2019). 

ƏDV-nin hesablanma qaydasına düzəliş 2019-cu il VM dəyişikliklərində nəzərdə tutulsa da, 
həyata keçirilməsi 2020-ci ildə baş tutdu. AR Milli Məclisi AR Konstitusiyasının 94-cü 
maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq Vergi Məcəlləsinin bir çox maddələrinə 
dəyişiklik etməsini qərara almışdır (Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi barədə 1704-VQD №li Azərbaycan Respublikası Qanunu 29 noyabr 2019). Büdcəyə 
ödənilməli olan ƏDV təqdim edilən mal və ya xidmətin məbləğinə görə hesablama metodu ilə 
həyata keçirilirdi. 2020-ci ildə edilən dəyişikliyə görə isə tədim edilən mal və ya xidmətin 
məbləği ödənilən zaman ƏDV-yə cəlb edilir. Bu isə, sahibkarlarda mal və ya xidmət təqdim edən 
kimi e-qaimə təqdim etməyə sövq etmişdir. Bundan əvvəl mal və ya xidmət təqdim edilirdi, lakin 
e-qaimə təqdim edilmirdi ki, büdcəyə öhdəlik yaranmasın.  

Həmçinin, malların və xidmətlərin təqdim edilməsi üçün əsas sayılan elektron qaimənin bir 
çox çeşidinin müəyyən edilməsi sahibkarlar üçün uçotun şəffaf aparılması üçün bir üstünlük 
hesab olundu.  

TƏDQİQAT METODU 
Məqalədə 2019 və 2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə edilən 

dəyişikliklər müqayisəli şəkildə cədvəllər əsasında təhlil edilmişdir. Əsasən Vergi Məcəlləsi və 
Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarından istifadə edilmişdir. Məqalə daha çox vergi sahəsində 
son 2 ildə edilən vergi güzəştlərinə aydınlıq gətirmişdir. Vergi sistemi yalnız müəssisəsi olan və 
yaxud hansısa fəaliyyəti olan şəxslərin marağında olmamalıdır. Hər bir ölkə vətəndaşının maraq 
dairəsinə daxil olmalıdır. Bunun üçün isə vətəndaşların problemlərinə nəzər salınmalıdır. Çünki 
həmin problemlər hələ də kölgə iqtisadiyyatının izləri kimi cəmiyyətimizə kölgə salır. Əksər 
işçilərin fərdi sahibkar kimi muzdlu əməyə cəlb edilməsi, vergi, sosial kimi anlayışlardan uzaq 
olan vətəndaşın büdcə öhdəliyini yerinə yetirə bilməməsi bir sıra cərimələr və işçi üçün əlavə 
xərclər yaradır. Sahibkarların məzuniyyət və son haqq hesab kimi ödəmələri etmək istəməməsi, 
həmçinin əmək müqaviləsinin işçilərə bəxş etdiyi üstünlükləri xidmət müqavilələri ilə yox etməsi, 
Əmək Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan həftəlik 40 (qırx) saat iş normasına (Azərbaycan Respublikası 
Əmək Məcəlləsi 2020) riayət edilməməsi hələ də həll olunmamış problemlər siyahısındadır.  

Digər tərəfdən isə, müqavilələrə əsasən ödənilən avansların vəsait daxil olan kimi ƏDV-yə 
cəlb edilməsi sahibkarın həmin müqavilə üzrə başlanğıc işləri görməyinə bir maneədir. Digər 
tərəfdən, mənfəət vergisi üzrə rüblük cari ödəmələrin tutulması, vergiyə öhdəlik yaranan kimi 
ödənilmə məcburiyyəti kimi halların aradan qaldırılması sahibkarların vergi ödəməyə həvəslən-
dirilmə amilləri kimi nəzərə alına bilər. 

NƏTICƏ 
2019 və 2020-ci il Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklər Azərbaycan Respublikasının sahib-

karlarının vergi sahəsində bir sıra güzəştlər əldə etmələrinə səbəb olmuşdur. Kölgə iqtisadiy-
yatının izlərinin məhv edilməsinə yönəlik vergi siyasəti ildən ilə sahibkarların fəaliyyətinin geniş-
lənməsinə, şəffaflaşmasına, həmçinin vergi nəzarəti altında sərbəst fəaliyyət göstərmələrinə 
xidmət edir. 2020-ci ildə Əlavə Dəyər Vergisinə aid 166-cı maddəyə edilən dəyişiklik son illərdə 
sahibkarlara edilən ən böyük güzəşt olmuşdur. Həmçinin əmək müqaviləsi bağlanmadan işçi cəlb 
etmək hallarının qarşısını almaq üçün gəlir vergisi və sosial fonda edilən ödəmələrdəki güzəştlər 
də təqdirə layiqdir.  
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XÜLASƏ 
 Keçmiş postsovet ölkələri kimi Azərbaycan da keçid dövründə yaşanan bütün problemlərlə, 

çətinliklərlə üzləşmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının keçid dövrünün ilk mərhələsində həm ölkə 
miqyasında, həm də onun ayrı-ayrı regionları səviyyəsində müəyyən dərəcədə inkişafına nail 
olunsa da, bəlli olan vəziyyət göstərirdi ki, bütün bunlar qane edici deyil və ölkənin mövcud 
potensialından daha səmərəli istifadə etməklə regionların inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi və 
onlar arasında fərqin azaldılması yönündə mühüm regional siyasət həyata keçirilməlidir. [6]. 

 Bu məqsədlə aparılan tədqiqat işində 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 və 2019-2023-cü 
illər ölkə regionlarının hərtərəfli inkişafına dair qəbul edilmiş regionların iqtisadi inkişaf dövlət 
proqramlarının, əldə olunmuş nəticələrin hesabatının müqayisəli analizi aparılmışdır. [1]. 

AÇAR SÖZLƏR: iqtisadiyyat, maliyyə, dövlət proqramı 

GİRİŞ 
 Ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının bərabər səviyyədə təmin olunması milli 

iqtisadiyyatın inkişafının əsas göstəricilərindən biridir. Ümumilikdə isə Azərbaycanda regionların 
qeyri-proporsional inkişafı, onların sosial-iqtisadi potensialından tam istifadə olunmamasının bir 
neçə səbəbi vardır.  

 İlk səbəb kimi regionlar arasında məhsuldar qüvvələrin düzgün paylanmaması, bunun da 
nəticəsi olaraq sosial-iqtisadi inkişafın səviyyəsində kəskin fərqin yaranması qeyd edilməlidir. 
Bakı ilə regionlar arasında inkişaf baxımından böyük fərq yaranmışdır. Belə ki, iqtisadiyyatın, 
sənaye potensialının və bununla əlaqəli infrastruktur sahələrinin çox hissəsi Bakı şəhərində 
cəmlənmişdir ki, bu da onun rayonlara nisbətən inkişafını daha da sürətləndirmiş, paralel olaraq 
regionların sosial-iqtisadi vəziyyətinin ağırlaşmasına, regionlarda olan bir çox müəssisələrin, 
istehsal və eləcə də xidmət obyektlərinin fəaliyyətinin zəifləməsinə, tamamilə dayanmasına, eyni 
zamanda əhalinin regionlardan Bakıya axınına səbəb olmuşdur.  

 İkinci səbəb Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin zəbt edilməsi, 
iqtisadiyyat üçün əhəmiyyətli olan təbii potensialın işğal olunan ərazilərdə qalması, infrastruktur 
obyektlərinin dağıdılması, bir milyona yaxın vətəndaşın yaşayış, iş yerlərini, var dövlətlərini 
itirməsi və qaçqın vəziyyətinə düşməsidir. 

 Üçüncü səbəb isə regionlarda yaşayan əhalinin ölkədə aparılan torpaq və aqrar islahatlar 
nəticəsində torpaq sahələrinə və daşınmaz əmlaka sahib olmalarına baxmayaraq onlarda ilkin 
kapitalın olmaması, bununla yanaşı aqrar sektorun inkişafını təmin edən şəraitin, o cümlədən 
texnika, servis, infrastruktur, emal müəssisələrinin kifayət qədər olmaması əldə olunmuş 
imkanlardan səmərəli istifadə edilməsini məhdudlaşdırmışdır. 

Baku Engineering University 434 Baku/Azerbaijan

mailto:eliliyusif96@gmail.com


 Bütün bu amillər iqtisadiyyatın inkişafına regional baxımdan çox pis təsir göstərmiş, 
regionların inkişafı arasında fərqin artmasına, demoqrafik, ekoloji vəziyyə tin ağırlaşmasına səbəb 
olmuşdur. Beləliklə qeyd olunan problemlər nəzərə alınaraq prezident İlham Əliyev tərəfindən 
2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 və 2019-2023-cü illər ölkə regionlarının hərtərəfli inkişafına 
dair Dövlət proqramları qəbul edilmişdir.  

TƏDQİQAT METODU 
 Regionların kompleks inkişaf strategiyasının əsası 2004-cü il 11 fevral tarixli 2004-2008-ci 

illəri əhatə edəcək I Dövlət proqramı ilə qoyulmuşdur. Dövlət proqramının qəbul olunmasında 
əsas məqsəd regionlarda sahibkarlığın inkişafını sürətləndirmək, təbii iqtisadi resurslardan, 
oradakı əmək ehtiyatlarından maksimum əhəmiyyətli dərəcədə istifadə edərək iqtisadiyyatın 
dayanıqlı inkişafına, infrastrukturun yüksək səviyyədə qurulmasına, yoxsulluğun səviyyəsinin 
azaldılmasına, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına nail olmaqdan ibarət olmuşdur.  

 I Dövlət proqramı əsasında Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatının, qeyri-neft sektorunun, 
xidmət və infrastruktur obyektlərinin, emal müəssisələrinin yaradılmasının inkişafına yardım 
göstərmiş, o cümlədən turizmin inkişafını və bunların fonunda regionlarda çoxlu iş yerlərinin 
açılmasını təmin etmişdir ki, bunun da nəticəsində region sakinlərinin Bakıya, digər mərkəzlərə 
axınını səngitmişdir. Ötən dövrdə dövlət proqramının icrasına 6,8 milyard manat həcmində 
investisiya yatırılmışdır. Ən vacib istiqamət kimi insan amili yenə də Dövlət Proqramında öz 
əksini tapmış, bu yöndə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, rabitə müəssisələrinin tikintisi, yolların 
çəkilişi eyni zamanda onların əsaslı təmiri nəzərdə tutulmuş, bütün görülən bu tədbirlər insan 
amilinin intelektual potensialının güclənməsinə, onun yüksəlişinə zəmin yaratmışdır. Prezdentin 
30 aprel 2007-ci ildə imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bəzi 
tədbirlər haqqında” fərmanla sahibkarlığa təkan vermiş və ona dövlət dəstəyinin daima 
göstərilməsinin vacib olduğunu vurğulamışdır. [1]. 

 Ölkədə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, davamlı sosial-iqtisadi 
inkişafa, qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsinə nail olmaq, eləcə də regionların 
inkişafında qazanılan nailiyyətlərin daha da möhkəmləndirilməsi üçün 14 aprel 2009-cu ildə 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2009-2013-cü illəri əhatə edəcək Dövlət Proqramı təsdiq 
edilmişdir. Dövlət Proqramının qəbul olunmasında əsas məqsəd Azərbaycanda bütün 
infrastrukturun dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması, Avropa Birliyinin meyarlarına 
uyğunlaşdırılması, eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatının sahələri üzrə tamamlanmamış məsələlərin 
həllini tapması idi. II Dövlət Proqramında vergi və pul-kredit siyasəti, sənaye və kənd təsərrüfatı 
istehsalının genişləndirilməsi, ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə, yol təsərrüfatı və nəqliyyat, 
elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı, rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, su təchizatının və 
kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə, səhiyyə, 
mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidən qurulması sahələri üzrə tədbirlər 
nəzərdə tutulmuş və uğurla icra olunmuşdur. 2009-cu ildə dünyada iqtisadi böhran şəraitinin 
olmasına baxmayaraq “Standard & Poors” şirkətinin reytinq qiymətləndirməsində reytinqin 
müsbət istiqamətdə dəyişməsi ölkələr arasında ilk dəfə Azərbaycan Respublikası üçün qeydə 
alınmışdır. Azərbaycan 2010-cu ildə insan inkişafına dair BMT-nin növbəti hesabatında “orta 
insan inkişafı ölkələri” qrupunu tərk edərək “yüksək insan inkişafı ölkələri” qrupuna daxil 
edilmiş, 2010-2011-ci illər üçün Qlobal Rəqabətlilik Hesabatına MDB ölkələri arasında 1-ci, 
stabil makroiqtisadi mühitə görə isə 139 ölkə arasında 13-cü olmuşdur. 2013-cü ildə sahibkarların 
fəaliyətlərinin asanlaşdırılması üçün müəyyən dövlət qurumları üzrə “Sahibkarlıq fəaliyyəti 
sahəsində universal telefon məlumat xidməti (Çağrı Mərkəzi) yaradılmışdır. 2013-cü il 
respublikada “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ili” elan edilmiş və fevralın 8-də 
ölkəmizin ilk telekommunikasiya peyki orbitə çıxarılmışdır. 13 iyul 2012-ci tarixində isə “ASAN 
xidmət” mərkəzləri yaradılmışdır. 2012-ci ildə ölkənin ali təhsil müəssisələrinə qəbul geniş 
profilli ixtisas siyahısına uyğun olaraq həyata keçirilmiş və Boloniya Deklarasiyasının tələblərinə 
tam cavab verən bu yeni siyahının təsdiq olunması Azərbaycan ali təhsil sisteminin Avropa təhsil 
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sisteminə inteqrasiyası yolunda mühüm addımlardan biri olmuş, 2013-cü ildə “Azərbaycan 
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” qəbul edimişdir. Ölkədə əldə olunan 
bütün sosial-iqtisadi nailiyyətlər 2013-cü ildə reytinq agentlikləri tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmiş və “Fitch Ratings”, “Standard & Poor’s” və “Moody’s” bu agentliklər 
tərəfindən Azərbaycana investisiya kredit reytinqi verilmişdir. Doing Business 2014 hesabatında 
Azərbaycan 189 ölkə arasında 70-ci olmuşdur. [3]. 

 I və II Dövlət Proqramlarının məntiqi davamı olaraq ölkə prezidenti tərəfindən 27 fevral 
2014-cü ildə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
III Dövlət Proqramı” təsdiqlənmişdir. Proqram ölkədə regionların inkişaf səviyyəsi arasında 
tarazlığın təmin olunmasını, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafını, ixracyönümlü məhsul 
istehsalının artmasını, regionlarda infrastruktur və kommunal xidmətlərlə təminat səviyyəsinin 
daha da yaxşılaşdırılmasını, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsini nəzərdə tutmuşdur. 
Qəbul olunmuş III Dövlət Proqramı artıqlaması ilə yerinə yetirilmiş, qarşıya qoyulan bütün 
vəzifələr icra olunmuş, regionlarda əvvəlki illərdə aparılan islahatlara, görülən işlərə təkan 
verilmişdir. Proqramın əhatə etdiyi illərdə 2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu istismara 
verilmiş, ən böyük infrastruktur layihələrindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisi davam 
etdirilmiş, dörd layihədən üçü istifadəyə verilmiş, 2018-ci ildə TANAP və Cənub Qaz Dəhlizinin 
açılışı olmuşdur. ASAN xidmətin bir qolu sayılan “Ailə Biznesinə Asan Dəstək- “ABAD” 
mərkəzləri yaradılmışdır. Ölkədə 15 ASAN xidmət mərkəzi vardır ki, 5 mərkəzin də tikintisi bu 
proqram çərçivəsində davam etdirilmiş və 2019-cu ildə istifadəyə verilmişdir.  

 29 yanvar 2019-cu ildə əvvəlki dövrlərdə qəbul edilmiş proqramların məntiqi davamı olaraq 
IV Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. Artıq IV Dövlət Proqramının 2019-cu ilə aid hissəsi 
tamamilə icra olunub və proqram çərçivəsində ölkə qarşısında duran əsas infrastruktur vəzifələri 
icra olunacaqdır. [3]. 

NƏTİCƏ 
 Nəticə etibarilə keçən 16 il ərzində bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,4 dəfə artmış, 

sənaye istehsalı 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 2 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 6,4 dəfə, ixrac 7,6 dəfə, 
o cümlədən qeyri-neft ixracı 5,2 dəfə artmışdır. Müqayisəli təhlil üzrə məlumdur ki, valyuta 
ehtiyatlarımız 27 dəfə artmış, halbuki 2003-cü ildə ölkənin valyuta ehtiyatları 1,8 milyard dollar 
idi, 2018-ci ilin yekunlarına görə 51, 2019-cu ildə isə 52 milyard dollara çatmışdır. ( şəkil 1) [5]. 

 
Şəkil 1. İqtisadiyyata qoyulmuş investisiyaların və qeyri-neft ÜDM-nin artım dinamikası (2004-2018-ci illər) [5]. 

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, bu illər ərzində yoxsulluq səviyyəsi 
50 %-dən 4,8%-ə düşmüşdür və bu da neft sektorundan əldə edilmiş gəlirlərin düşünülmüş 
şəkildə və ədalətli bölüşdürüldüyünü göstərir (şəkil 1.). [5] 

 
Şəkil 2. Orta aylıq əmək haqqı və yoxsulluq səviyyəsinin dinamikası (2003-2018-ci illər) [5]. 
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 Son 16 ildə orta əməkhaqqı 11 dəfə, orta pensiya 8 dəfə artmışdır, 300 mindən çox məcburi 
köçkünə, 6700 şəhid ailəsinə evlər, mənzillər verilmişdir.  

 İnfrastruktur layihələrinə gəldikdə isə qeyd edilən illər ərzində 33 elektrik stansiyası 
tikilmişdir, hansı ki, əgər bu stansiyalar tikilməsəydi, bu gün ölkənin yarısından çox hissəsi 
enerjisiz qalar, və ölkə olaraq elektrik enerjisini yenə də idxal edərdik və buna böyük pullar sərf 
olunardı. Hazırda 3 min meqavat generasiya gücünü əldə etməklə bu gün elektrik enerjisi ixrac 
edilir və 2019-cu ildə bu ixracdan ölkəyə təqribən 60-65 milyon dollar vəsait daxil olmuşdur. 
2003-cü ildə Azərbaycanda qazlaşdırmanın səviyyəsi 51 faiz idi, hazırda isə bu rəqəm 96 faizə 
çatmışdır. 
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XÜLASƏ 
 Azərbaycan Respublikasında son illərdə aparılan iqtisadi siyasət nəticəsində iqtisadiyyat 

bazar prinsipləri əsasında yenidən formalaşdırılmışdır. İqtisadiyyatın bütün sahələrində dinamik 
inkişafa nail olunması, sağlam iqtisadi rəqabət şəraitinin formalaşmasında biznes mühitinin 
formalaşması əhəmiyyətli rol oynayır. Bunun əsas yollarından biri də vergi siyasəti alətlərindən 
istifadə etməkdir. Vergi sayasətinin əsas alətlərindən biri də vergi inzibatçılığının təkmilləşdiril-
məsidir. Azərbaycan Respublikasında aparılan vergi inzibatçılığı sahəsində aparılan islahatlar 
nəticəsində vergi dərəcələri və vergi güzəştlərinin azaldılması hesabına vergitutma bazası geniş-
ləndirilmiş, investisiya qoyuluşları artırılmış, büdcəyə vergi daxilolmaları əhəmiyyətli dərəcədə 
artmış və əhalinin maddi rifah səviyyəsi yüksəldilmişdir.  

AÇAR SÖZLƏR: Vergi inzibatçılığı, vergi islahatları, vergi sistemi, vergi siyasəti 

GİRİŞ. 
Ölkə Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-

can 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında vergi siyasəti də daxil olmaqla, iqtisadi siyasət 
sahəsində kompleks tədbirlərdə ölkə iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətlərinə uyğun olaraq vergi 
sisteminin təkmilləşdirilməsi vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilmə-
sində, vergi qanunvericiliyi və vergi inzibatçılığının müasir tələblərə uyğun qurulmasında ciddi 
nailiyyətlər əldə edilmişdir.  

Son illərdə vergi sisteminin beynəlxalq prinsiplərə və beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırıl-
ması məqsədilə Azərbaycan Respublikası beynəlxalq əməkdaşlıqda iştirak edir. Ölkədə vergi 
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinin əsas məqsədi vergi sistemini beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırmaqla bu sahədə səmərəli idarəetməni həyata keçirməkdən və vergi daxilolmalarının 
müntəzəm artımını təmin etməkdən ibarətdir. 
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 Respublikamızda vergi sisteminin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, vergi orqanları ilə vergi 
ödəyiciləri arasında münasibətlərin yenidən təşkili, vergilərin məcburi yığılmasından könüllü 
yığılması prinsipinə keçirilməsi istiqamətində məqsədyönlü siyasət aparılır. 

TƏDQİQAT METODU 
 Vergi sisteminin idarə edilməsinin əsas hissəsi vergi inzibatçılığıdır. Vergi ödəyiciləri 

tərəfindən vergi qanunvericiliyinə riayət olunmasına, vergi qanunvericiliyinin reallaşdırılmasına 
və icrasına vergi orqanları tərəfindən nəzarət etmək, nəzarət fəaliyyətinin təşkilati, metodiki və 
analitik təminatı vergi inzibatçılığının əsas elementləridir. Müxtəlif səviyyəli vergi orqanlarının 
strukturunun və funksional 

vəzifələrinin müəyyən edilməsi, vergi ödəyicilərinin vergi hesabatlarının təqdim olunması, 
emalı və yoxlanılması prosedurları, vergi ödənişlərinin tənzimlənməsi və maliyyə sanksiyalarının 
tətbiqi qaydaları nəzarət fəaliyyətinin təşkilati, metodiki və analitik təminatı kimi çıxış edir.[1]  

 Vergi sistemində islahatların və vergi inzibatçılığını daha da təkmilləşdirmək aşağıdakı 
amillərlə müəyyən edilir. 

 Sahibkarlığa əlverişli şərait yaratmaq 
 Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında partnyorluq prinsiplərinin yaradılması. 
 Real vergi potensialını iqtisadiyyatın inkişaf tempinə uyğun olaraq müəyyən edilməsi 
Vergi sistemində əhəmiyyətli hesab edilən iki mühüm prinsip vardır. Bunlardan birincisi 

fərdi yanaşma prinsipidir. Vergi ödəyicilərinin kiçik,iri və orta olduğunu nəzərə alsaq tətbiq 
olunan prinsip ədalətli hesab olunur. Qeyd olunan prinsipi tətbiq etməklə daha səmərəli və şəffaf 
inzibatçılıq formalaşdırmaq nəzərdə tutulur. Məqsəd isə kiçik, orta, iri sahibkarlıq subyektlərini 
ayırmaq, onlara fərdi yanaşmaq, mexanizmin düzgün bölüşdürülməsini təmin etməkdən 
ibarətdir.[4] Sonuncu vergi islahatları çərçivəsində vergi qanunvericiliyində mikro, kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektlərinə güzəştlər nəzərdə tutulmuşdu. Bu məqsədlə KOB klaster şirkətləri 
yaradılmışdır. Klaster dedikdə, eyni və ya bənzər sektorda fəaliyyət göstərən, ümumi 
infrastruktur, texnologiya, vahid bazar, işçi qüvvəsi, və xidmətləri paylaşaraq qarşılıqlı ticarət 
əlaqələrinin qurulması, kommunikasiya və qarşılıqlı dialoq sistemlərinə malik olan sahibkarlıq 
subyektlərindən ibarət sistem başa düşülür. KOB klaster şirkəti Kob klaster şirkətlərinin reyestrinə 
daxil edildiyi tarixdən mənfəət vergisindən, öz fəaliyyətində istifadə etdiyi əmlak və torpaq 
vergisindən 7 il müddətinə azad edilir. KOB klaster iştirakçılarının isə mənfəətin kapital xarakterli 
xərclərin çəkilməsinə yönəldilən hissəsi 7 il müddətinə mənfəət vergisindən azad olunub. 
Ölkəmizdə yeni yaradılan sənaye zonalarına yerli və xarici investorların marağını artırmaq üçün 
güzəştli vergi siyasəti tətbiq edilir. Xarici ödəyicilər üçün əlverişli vergi mühitinin yaradılması və 
sərmayəçilərin cəlb olunması məqsədilə sənaye parklarının rezidentləri bu fəaliyyətdən əldə 
etdikləri gəlirləri 10 il müddətinə mənfəət və ya gəlir vergisindən azad olunub.  

 İnvestisiya mühitinin cəlbediciliyini artıran göstəricilərdən biri olan investisiya təşviqi sənədi 
əsasında vergi ödəyicilərinin əldə etdiyi gəlirin 50%-i mənfəət yaxud gəlir vergisindən, əmlak və 
torpaq vergilərindən azad hesab olunur. Bu sənədi alan hüquqi şəxslərin həmçinin texnika, 
avadanlıq idxalı da 7 il müddətinə ƏDV-dən azad olmuş olur. 

 Həmçinin vergi məcəlləsinin 2020-ci il dəyişikliyində sahibkarlıq fəaliyyətinin fərdi xarakter 
daşımaması nəzərdə tutulur.[5] 

 İkinci önəmli prinsip isə “partnyorluq münasibətlərinin qurulması və dərinləşdirilməsi” 
hesab olunur. Artıq bir neçə ildir ki, nazirlik sahibkarlıq subyektləri ilə partnyorluq münasibətləri-
nin qurulmasını qarşısına vəzifə kimi qoymuşdur.Yeni yanaşmada isə bu münasibətlərin daha da 
dərinləşdirilməsi, vergi ödəyicilərinə daha geniş xidmətlərin göstərilməsi əsas götürülmüşdür. [1] 

 Vergi inzibatçılığı vergi sisteminin qurulmasının elə bir prinsipinin reallaşmasına əsaslanma-
lıdır ki, bu zaman vergilərin tutulması və vergi nəzarəti üzrə xərclər minimum olmaqla büdcəyə 
vergi daxilolmalarının təmin olunma səviyyəsi maksimum olsun. Bu da effektivlik prinsipinə 
uyğun gəlir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, vergilərin tutulmasında daha effektli inzibatçılıq 
metodlarının tətbiq edilməsi və onların ödənilməsi üçün iqtisadi stimulların yaradılması vergidən 
yayınma problemlərinin həllinin əsas istiqamətlərindəndir. [1] 
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 Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının miqyası gəlirlərin gizlədilməsinə və vergi ödənişlərin-
dən yayınmalara səbəb olur. Qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payının yüksək olmasına baxmaya-
raq kölgə iqtisadiyyatının mövcudluğu nəticəsində bu sahədə büdcəyə vergi daxilolmalarının az 
olduğunu göstərir. Neft gəlirlərinin və bunun nəticəsində vergi gəlirlərinin azalmasını kompensa-
siya etmək məqsədilə qeyri-neft sektorunun inkişafına kömək edəcək ən vacib məsələlərdən biri 
bu sahədə vergi stimullarını gücləndirməkdir.  

 Bu səbəblə vergi məcəlləsində son illərdə kölgə iqtisadiyyatının azaldılması üçün mühüm 
islahatlar aparılıb. Bu islahatlar qeyri-neft sektorunda şəffaflığın təmin olunması və vergiyə cəlb 
olunan şəxslərin gəlirlərini gizlətməməsi məqsədi daşıyır. 2019-cu ildə vergi məcəlləsində edilmiş 
dəyişikliyə görə neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid olan vergi 
ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəliri 2019-cu il yanvarın 1-dən 7 il 
müddətinə aşağıdakı cədvəllə vergiyə cəlb olunur.[5] 

 

Vergiyə cəlb edilən aylıq gəlir Verginin dərəcəsi 

8000 manatadək  0 faiz 

8000 manatdan çox olduqda  8000 manatdan çox olan məbləğin 14 faizi 
      

 Həmçinin Azərbaycan Respublikasında vergi sahəsindəki islahatlardan biri də səmərəliliyi 
yüksəltmək həmçinin vergi ödəyicilərinin riayətetmə yükünü azaltmaq məqsədilə sosial sığorta 
haqlarının auditi və yığımının təmin olunmasını vergi orqanlarına həvalə olunmuşdur. Bu isə 
vergi ödəyicilərinin öhdəliklərinin nisbətən azaldılması və gəlir yığımlarının artırılmasına səbəb 
olmuşdur. 

 Vergi inzibatçılığının keyfiyyətinin artırılması üçün vergi orqanlarının təşkilati strukturunun 
təkmilləşdirilməsi , onların maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi nəzarəti sahəsində 
yeni texnologiyalardan istifadə edilməsi, kadrların ixtisasının artırılması, vergi orqanı əməkdaşla-
rının keyfiyyətli peşə standartlarının hazırlanması vacib şərtlərdir. 

 Ölkəmizdə vergi xidmətində islahatların aparılması, səmərəli vergi mühitinin yaradılması, 
vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının yeni inkişaf yoluna həmçinin 
sahibkarlığın inkişafına, vergi ödəyiciləri və vergi orqanlarının səmərəli əməkdaşlığına şərait 
yaradacaqdır.[6]  

NƏTİCƏ 
Vergi sisteminin idarə edilməsinin əsas mahiyyətini vergi inzibatçılığı təşkil edir. Bu sahədə 

səmərəliliyi artırmağın mühüm yolu səmərəli vergi inzibatçılığının həyata keçirilməsidir. Müasir 
vergi siyasəti ölkə iqtisadiyyatında vergi yüklənməsinin aşağı salınmasına yönəldilmişdir. Odur 
ki, belə azalma vergi daxilolmalarının azalması ilə müşayiət olunmaması üçün vergi inzibatçılı-
ğında səmərəliliyi yüksəltmək lazımdır. 

 Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda riayətetmə səviyyəsinin aşağı olması ədalətli rəqabətin 
olmamasına və bununla da vergi inzibatçılığına inamın aşağı olmasına gətirib çıxarır. Bu isə xarici 
investorlar üçün əvvəlcədən qeyri-bərabər şərait yaradır. Bu üzrə aparılan islahatlar qeyri-neft 
sektorunda kölgə iqtisadiyyatının azalmasında və bununla da iqtisadiyyatda gəlirlərin gizlədilmə-
sinin qarşısının alınmasına, azad rəqabət mexanizminin inkişafı, hesabatlılığın və şəffaflığın 
artırılmasına yönəldilmişdir. 

 Azərbaycanda vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi üçün əsas məsələlərdən biri də Sosial 
Müdafiə Fondunun resurlarınının yığılmasına və bu üzrə nəzarətin aparılmasının İqtisadiyyat 
Nazirliyi yanında vergi xidməti orqanlarına birləşdirilməsidir. Bunun nəticəsində bu cür haqların 
yığımını və auditini eyni prosedurla həyata keçirmək mümkün olar. Belə olduqda vergi ödəyicilərinin 

mühasibat uçotu və hesabat vermə yükünü xeyli yüngülləşdirir. 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
1. Ə.N.Həsənov, C.A.Mehdiyev, E.Ə.Hüseynov, R.B. Məhərrəmov, Z.A. Babayev, F.M. Yadigarov. Vergi İnzibatçılığı. Bakı 2017.  
2. Bulut Cihan, Süleymanov Elçin: Dövlət Maliyyəsi, Bakı, Qafqaz Universiteti Nəşri,2011. 
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə 

baxış” İnkişaf konsepsiyası 
4. Vergi sisteminin inkişafı üzrə 2013-2020 illər üçün strateji plan 
5. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
6. www.taxes.gov.az 

Baku Engineering University 439 Baku/Azerbaijan



CORONAVIRUS CRISES AND EXPANSIONARY FINANCIAL 

POLICY IN ECONOMY OF AZERBAIJAN 
 

AYKHAN ABDULLAYEV 
Baku Engineering University 
Economy and Management 
aabdullayev@std.beu.edu.az  

BAKU, AZERBAIJAN 

 

ABSTRACT 
The world was hitted by Coronavirus infection and all countries were highly affected by 

economic blockade. Azerbaijan also confronted with coronavirus pandemic while struggling to 
get out of financial crises which happened with the falling price of crude oil. While economy of 
Azerbaijan were trying to tackle with the clutter of the consecutive devaluations, this epidemic 
exacerbated the country’s economic and moral depression. However, not only developing 
countries but also developed countries such as USA, Germany, France, Italy, Japan, China were 
highly affected by infection. Through the observation of these countries in the past and recent 
activities, we can decide best empirical and eligible strategy for Azerbaijan’s economy. Only 
unique way to stimulate people and to trigger economy is implementation of expansionary 
financial policy in the country.  

This research paper entails details about current situation of Azerbaijan financial policy and 
effects of Covid-19 outbreak in economy. Possible solutions follows sequential problems rising 
from effects of global financial crises to economy. Main target is stimulating economy and getting 
rid of depression based on empirical strategies of developed countries.  

INTRODUCTION 
1. There are two main types of fiscal policy: expansionary and contractionary. Expansionary 

fiscal policy, designed to stimulate the economy, is most often used during a recession, times of 
high unemployment or other low periods of the business cycle. It entails the government spending 
more money, lowering taxes or both. The goal is to put more money in the hands of consumers so 
they spend more and stimulate the economy. Contractionary fiscal policy is used to slow 
economic growth, such as when inflation is growing too rapidly. The opposite of expansionary 
fiscal policy, contractionary fiscal policy raises taxes and cuts spending. Here are two basic causes 
of fiscal expansion. The first is increased government spending directly into the economy. For 
instance, if the government begins an expensive new highway project, direct fiscal expansion 
occurs when money is spent to buy the necessary equipment and hire workers. The second cause 
of fiscal expansion is decreasing taxes. When taxes decrease, people are able to keep and spend 
more of their money. The increased spending by consumers leads to indirect fiscal expansion. 

2. Needless to say, Azerbaijan has not cured its wounds since consecutive devaluations in 
2015. It has several reasons derived from inappropriate statistical information, acquiring wrong 
fiscal policy, global financial crises, plunge in crude oil prices and currently most catastrophic one 
– Covid-19 infection.  

3. Analyzing of financial strategies of developed countries and feasibility of implementation 
of emprical strategical financial policy of developed countries. 

4. Financial situation in Azerbaijan. Let’s contemplate more case-based facts about our 
fiscal policy. The 2008 financial crisis is the worst economic disaster since the Great Depression 
of 1929. Azerbaijan has not been as seriously affected by the world economic crisis as have many 
other countries, but it has not been entirely immune both because of declines in the price of oil, 
Azerbaijan’s major export earner, and of problems with liquidity in the country’s banking system. 
The question arises here: How 2008 crisis is overshadowed? Expansion fiscal policy. One reason 
or concern is that during 2007, the country’s commercial banks trebled their foreign debts to 2.5 
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billion US dollars, with most of these in short-term loans (CESD 2009). Because of that 
arrangement, approximately half of these debts had to be repaid just as the financial crisis hit in 
2008, thus putting particular stress on the country’s banks. In response, the Central Bank reduced 
the refinancing rate from 15 percent to three percent in five steps and lifted the five percent 
reserve requirement on the foreign liabilities of banks. In addition, it cut reserve requirements on 
domestic liabilities in half from 12 percent to six percent. These changes generated an additional 
438 million US dollars for the system. 

What happened during the 2014 regional crisis in Russia?  
Take into consideration devaluation encompassing the country at the same time. Hardly 

anyone could expect a 33,4% devaluation of the Azerbaijani Manat by the Central Bank in one 
night. Officials explain that decision with the low oil prices and the “current global economic 
crisis”. However, energy market situation is not the only reason of current crisis in the country, 
and one the factors, affecting negatively, is crisis in Russian economy, Azerbaijan’s biggest 
import partner, where up to 3 million Azerbaijanis are living. According to official data GDP 
growth rate in 2014 was 2,8%. Now, the scale of official foreign exchange reserves of CBAR is 
$11,004 billion (2009). However, Azerbaijan undertake restricted fiscal policy. Fall in budget, 
decreasing the amount of credit, reserve requirements and plunge in discount rate of Central Bank 
deepened the inflation. Here this issue derives from wrong financial data of statistics committee.  

For example, statistics state that unemployment rate is 5% which is belonging to highly 
developed countries. It means there are enough workplaces but suffering from workforce. It 
doesn’t sound real for the country confronting crises 3 years sequentially. Okun's law pertains to 
the relationship between the U.S. economy's unemployment rate and its gross national product 
(GNP). It states that when unemployment falls by 1%, GNP rises by 3%. According to Okun’s 
law we had decline near 4 percent in GDP but it reflected increase in employment. Here we can 
observe serious statistic information problems with vital importance to our economy. Even when 
we reach the peak level of unemployment 45%-50%, it was demontrated as 4-5%. Same statistics 
also expose some fraud data in agriculture, military, industry. All distracting facts trigger wrong 
fiscal policy like contradictory while the implementation of expansion policy is more crucial. 

Another important factor is Research and Development expenditure of the country. By 
increasing it government can take advantage of efficiency in non-oil sector. If we consider R&D 
expenditure part in overall Gross Domestic Product, we can see all developed countries’ efforts 
entails more spending on R&D. The chart below indicates visual statistics. 

 
How we can cope with these problems? 
Undertake Expansionary fiscal policy 
Definite statistic informational base must be first movement. 
Secondly, Bank Sector in Azerbaijan can be supposed in miserable condition. Ex-president 

Haydar Aliyev had speech “The strongest strike hit to our economics was Bank Sector. What we 
offer? We suggest to apply Singapur bank policy and take serious action for implementation of it. 
This policy is more applicable for our country. Similar development potential, mentality, 
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dimensions are characteric for both countries. This small sized country bank actives excess 850 
billion and equal to 250% of GDP. I offer Reconstruction of Central Bank retaining below factors: 

• Increasing legislative rights of central bank 
• Modifying the methods in management of banks 
• Higher independence and accounted directly to Parliament 
• Implementation of self-governance and dependant only from Finance Ministry 
• Investing new projects 
• Invitation of top 100 banks (Singapore method) 
• Permitting to invest entity to non-oil industry, academical research 
• Offshore banking 
• Other resources, such as Islamic finance, could make a valuable contribution, the experts 

say. Islamic banks currently appear more resilient to the global crisis than do conventional banks 
since they are not engaged in interest-based operations 

After inflation Turkey lost 150-200%, Iran 200-300% Russia 20% currency value. It notifies 
to apply expansionary fiscal policy for our economy in order to compete. 

Thirdly, we need to increase foreign debts to hold alive the economy. İncreasing money in 
economic cycle lead to more salary for workers which means higher demand will reflect more 
production. With the help of chain effect, we will regulate the existing inflation. 

Let’s consider the feasibility of expansionary policy. Foreign Exchange Reserves in 
Azerbaijan is 5939.40 USD Million (2019 trading economics), Money Supply M0 in Azerbaijan 
increased to 8576.80 AZN Million. However, we have sufficient amount of currency reserves. 
They must be transferred to local bank and must be oriented to investments for entrepreneurship, 
start-ups, invitation of technological expert, production of advanced technology. All developed 
countries foreign debts is greater than GDP several times. The same tactic or strategy will lead us 
for flourishing in the economy. 

• Decreasing Central Bank reserve requirement 
• Diminishing interest rates (real rates much more higher considering inflation) 
• Reduce the discount rate of Central Bank (capital investments decrease day by day) 
• Cutting down taxes and implementation of supply side economy (Supply-side economists 

advocate reducing tax rates in order to encourage people to work more or more individuals to 
work and providing investment tax credits to stimulate capital formation.)  

Decreasing tax will result increase in overall amount of tax. 

 
It will foster tax amount and deterrence from corruption. 
Let’s move on our custom taxes. Now days, we don’t have restrictions over the import in 

technological equipment but we legislate value added tax on local production. 
Then we have 18% difference which discourage local production. 
We have huge amount of money flows to military. However, we don’t have sufficient assets 

about military education or highly advanced equipment production in our own. 
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All we need: 
• Increase tax on import for luxury goods 
• Tax reduction for exporting technological equipment 
• Declining tax on export 
Furthermore, our expenses for research and development are 0.2% of GDP. However, the 

notion of highly developed countries supports 4-5% expenses to R&D. But what if we ensure 
money flow to start ups, education, innovation from oil funds, central bank reserves, foreign 
reserve? 

Coronavirus outbreak 
 Recently, the world economy was hit by new type of virus belonged to Corona virus family. 

Coronavirus infection can be considered one of the devastating outbreaks in history of mankind. 
Exceeding two mln cases and spreading over 210 countries in just four monthes are the indicators 
of biggest economic fallout since Great Depression. Even IMF chief says “It is way worse than 
the global financial crisis” of 2008-09. Majority of developed countries embrace the policy of 
“Spending Now and Spending Big”. In the US, Congress this week passed the “Families First 
Coronavirus Response Act” with provisions for sick leave, free testing and an expansion of 
unemployment benefits, and is now discussing further measures amounting to USD 1tn to support 
households and firms. The UK announced a GBP 330bn package of loan guarantees for 
businesses. France is mobilizing EUR 300bn in loan guarantees and further support, in particular 
deferred taxes and payroll charges, amounting to EUR 45bn. And the European Commission has 
declared that the rules for cohesion spending will be applied “with maximum flexibility, thus 
enabling Member States to use the funds to finance crisis-related action”. Implementation of 
expansionary fiscal policy mainly fall into two group: direct expenditure and tax relief. For 
instance, China was the epicentre of the pandemic, but it managed as well as possible taking into 
consideration same situation of others. Country’s authorities pursue more expansionary financial 
policy, even if such measures are not aimed to overcome the negative effects of supply-side 
shocks. 

It seems the most of countries plan to use its reserves to stimulate economy and to take care 
of its people. This new danger also increases the importance of expansionary financial policy in 
Azerbaijan. After this outbreak ends, stagflation in economy is inevitably. However, using the 
strategy of developed countries guarantee stimulation of economy in short period of time.  

OUTCOME 
Increasing legislative rights of central bank 
• Modifying the methods in management of banks 
• Higher independence and accounted directly to Parliament 
• Implementation of self-governance and dependant only from Finance Ministry 
• Investing new projects 
• Invitation of top 100 banks (Singapore method) 
• Permitting to invest entity to non-oil industry, academical research 
• Offshore banking 
• Other resources, such as Islamic finance, could make a valuable contribution, the experts 

say. Islamic banks currently appear more resilient to the global crisis than do conventional banks 
since they are not engaged in interest-based operations 

• Decreasing Central Bank reserve requirement 
• Diminishing interest rates (real rates much more higher considering inflation) 
• Reduce the discount rate of Central Bank (capital investments decrease day by day) 
• Cutting down taxes and implementation of supply side economy (Supply-side economists 

advocate reducing tax rates in order to encourage people to work more or more individuals to 
work and providing investment tax credits to stimulate capital formation.) 

• Increase tax on import for luxury goods 
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• Tax reduction for exporting technological equipment 
• Declining tax on export 
• Increase R&D expenditure 
If the government implement expansionary fiscal policy, it will create mild effect over 

people’s mood and economic condition. After sequential crises and pandemic people needs 
incentives and it must be organized by governmental activities. Increasing the money in 
circulation through government spending and tax can be most effective in compared to money 
emission of Central Bank. These activities boost individuals’morality which will ultimate high 
Gross Domestic Product growth rate via multiplier effect in economy.  
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XÜLASƏ 
Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotu və auditin inkişafında əsas 

vəzifə və problemlərdən biri uçotun beynalxalq standartlarıa uyğun şəkildə praktikada tətbiqidir. 
Ölkənin dünyada hərgün dahada dərinləşən iqtisadi inteqrasiyaya uyğunlaşdırılması, ölkəyə xarici 
investisiya axınının, təssərüfat subyektlərinin xarici ölkə şirkətləri ilə əlaqələrinin genişləməsi, 
uçot və hesabatın o cümlədən torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu və hesabatının 
təkmilləşdirilməsi və beynalxalq standartlara uyğunlaşdırılması vacib amildir. Əsas vəsaitlər 
biznes əməliyyatları üçün vacib olan və asanlıqla pula çevrilməyən uzunmüddətli aktivlərdir. 
Əsas vəsaitlər maddi aktivlərdir, yəni fiziki cəhətdən olduqlarına və ya toxuna bildiklərinə aiddir. 
Torpaq, tikili və avadanlıqların ümumi dəyəri cəmi aktivlərin tərkibində yüksək paya malik ola 
bilər, bunu kapitalı hesablayarkən nəzərə almaq vacibdir. Torpaq, tikili və avadanlıqların 
mühasibat uçotunun beynəlxalq standarları üzrə uçotu ilə əsas vəsaitlərin vergitutma məqsədləri 
üçün uçotunun ortaq və fərqli cəhətləri vardır. Bunlara istehsal avadanlıqlarının dəyərinə və 
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istifadə müddətinə görə tanınmada yaranan fərqləri, yenidən qiymətləndirilməsi üzrə, 
köhnəlməsinin uçotu və silinməsi uçotu arasında yaranan fərqlər aid edilir. Torpaq, tikili və 
avadanlıqların uçotunun beynəlxalq standartlar və veri məcəlləsi üzrə uçotunun müqaisəli 
təhlilinə tədqiqatda yer verilmişdir. 

AÇAR SÖZLƏR: MÜHASIBAT, vergi, uçot 

GIRIŞ 
Torpaq,tikili və avadanlıqlar müəssisə və təşkilatların aktivlərinin önəmli hissəsini əhatə edir 

və onlar əsas vəsaitlər adlanır. Əsas vəsaitlərin uçotunun təşkili Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 
Standartlarının 16N-li standartına əsasən qurulur və maliyyə hesabatlarında əks etdirilir və 
müəssisənin istehsal gücünü nümayiş etdirən əsas göstəricilərdən biridir.Azərbaycan 
Respublikasında əsas vəsaitlərin vergitutma məqsədləri üçün uçotu AR-nın vergi məcəlləsinin 
114-cü maddəsinə əsasən aparılır və uyğun məlumatlar əsasında əmlak vergisinə, torpaq vergisinə 
cəlb edilir. Torpaq, tikili və avadanlıqların MUBS ilə Vergi Məcəlləsinə əsasən uçota alınması 
arasında birsıra fərqlər vardır ki, bunları araşdırıb uçotun qurulmasında tətbiqi çox əhəmiyyətlidir. 

Torpaq, tikili və avadanlıqların Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarında qeydə alınması 
mexanizmi müxtəlif xarici tədqiqatçılar tərəfindən, o cümlədən də, Lenny Leorina, Steven Orpurt, 
Muthupandian, K S, Don Hermann və digərləri tərəfindən tədqiq olunmuşdur. Bu sahənin 
tədqiqində yerli iqtisadçılar və nəzəriyyəçilər, o cümlədən də Q.Ə.Abbasov, S.M.Səbzəliyev, 
V.M.Quliyev, Şahrza Əliyev yaxından iştirak etmişlər.. 

 Tədqiqat işinin başlıca məqsədi respublikanın müəssisələrində tətbiq edilməyə başlanılan 
beynəlxalq uçotun standartları şəraitində əsas vəsaitlərin mahiyyətində baş vermiş dəyişiklikləri, 
əsas vəsaitlərin uçotu ilə bağlı məsələlərin standartlara uyğunlaşdırılması, ilk və icmal uçotu 
sənədlərinin avtomatlaşdırılması və s. məsələlərlə bağlı müvafiq təklif və tövsiyyələr 
hazırlamaqdan ibarətdir.  

Bu məqsədlə aşağıda sadalanan bir sıra vəzifələr qoyulmuş və araşdırmalar nəticəsində 
özünün həllini tapmışdır:  

əsas vəsaitlərin ilk və icmal uçotunun beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına uyğunlaşdı-
rılmasına konseptual baxımdan yeni yanaşma;  

 əsas əsaitlərin təsnifatının dəqiqləşdirilməsi və bu təsnifat əsasında ilk uçot və hesabatda 
müvafiq dəyişikliklər aparılması;  

əsas vəsaitlərin sintetik uçotunun möcud metodikasını hərtərəfli araşdırmaq və bu sahədə 
müşahidə edilən qüsurları aşkara çıxarmaq;  

əsas vəsaitlərin müxtəlif qruplarının və növlərinin təsnifat qrupları əsasında uçot və hesabatda 
tanınması və qiymətləndirilməsi metodlarını həm nəzəri həmdə praktik baxımdan müqayisə 
etmək;  

əsas vəsaitlərin amortizasiyasının mövcud və mütərəqqi formalarını müqayisə etmək nöqtəyi-
nəzərindən təhlil etmək və müvafiq tövsiyyələr vermək;  

əsas vəsaitlərin cari, orta və əsaslı təmirinin oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək, 
müxtəlif təmir növlərinə çəkilən xərclərin konkret parametrlərini müvafiq ilk uçot sənədləri 
vasitəsilə nəzərdən keçirmək;  

əsas vəsaitlərin tanınması və qiymətləndirilməsi istiqamətində əsaslandırılmış təklif və 
tövsiyyələr hazırlamaq. 

Tədqiqat işinin elmi yeniliyinin əsasında dayanır: 
Vergi Məcələsi və Mühasibat uçotunun beynəlxalq sistemlərində torpaq, tikinti və avadanlıq-

ların uçotunun qarşılıqlı əlaqəsi müəyyən olunmuşdur; 
Kommersiya təşkilatlarında torpaq, tikinti və avadanlıqların uçot məlumatlarının vergi yoxla-

masında istifadə qaydaları aşkar edilmişdir; 
Torpaq, tikinti və avadanlıqların hesabatının müxtəlif formalarının təkmilləşdirilməsi 

istiqamətləri müəyyən olunmuşdur. 
Tədqiqat işi girişdən, 3 fəsildən, nəticə və təkliflərdən ibarətdir.. 
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TƏDQIQAT METODU 
Tədqiqatda şərh olunan nəzəri-metodoloji müddəalar, göstərilən praktik misallar 

müəssisələrin təssərüfat fəaliyyətinin maliyyə və idarəetmə uçotunun beynəlxalq mühasibat uçotu 
standartlarının tələblərinə uyğun surətdə təkminləşdirilməsində, standartların tam həcmdə 
tətbiqində və s. məsələlərdə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Tədqiat işinin yazılmasında analiz və 
sintez, eyni zamanda da induksiya və deduksiya metodlarından istifadə edilmişdir. Belə ki, analiz 
metodu kimi mövzu tam şəkildə götürülmüş və daha sonra fəsillərə bölünərək ayrı-ayrılıqda təhlil 
olunmuşdur. Daha sonra isə sintez metodu vasitəsilə bu fəsillər iqtisadi sistemdə birləşdirilmişdir. 
İnduksiya metodu vasitəsilə diplom işi haqqında iqtisadi faktlar toplanmış, sistemləşdirilmiş və 
araşdırılmışdır. Sonra isə deduksiya metodu vasitəsilə isə həmin toplanmış faktlar əsasında nəzəri 
nəticələr, ümumi prinsiplər, başqa sözlə desək, əməli fəaliyyət üçün lazım olan zəruri tövsiyyələr 
müəyyən edilmişdir. Tədqiqat işinin informasiya bazasının əsasını mühasibat uçotu sahəsində 
yerli və xarici nəzəriyyəçilərin ədəbiyyatları, məqalələr, eyni zamanda da bu sahədə hazırlanmış 
elmi çıxışlar təşkil edir. Tədqiqat işinin yazılmasında internet informasiya ehtiyyatlarının da 
məlumatlarından kifayət qədər istifadə olunmuşdur. 

NƏTICƏ 
Aparılmış tədqiqat nəticəsində torpaq,tikili və avadanlıqların mühasibat uçotunda standartlara 

və vergi məcəlləsinə uyğun uçotunun nəzəriyyəsi barədə araşdırılma aparılmışdır.Torpaq, tikili və 
avadanlıqların vergi məcəlləsinə və mühasibat uçotunun beynəlxalq standartına uyğun uçotunun 
fərqləri araşdırılmışdır və torpaq, tikili və avadanlıqların uçotunun müəssisələrdə tədbiqi barədə 
nümunələr verilmişdir. 
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI 
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XÜLASƏ 
Təbii resurslar ölkələr üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır.Bu rerurslara sahib olan dövlətlər 

çalışırlarki təbii sərvətlərini qorusun və ondan səmərəli istifadə etsinlər.Bəzi ölkələr buna 
müvəffəq olsalar da, digərləri bunu bacarmır.Resurslara sahib olmayan ölkələr isə daha fərqli 
iqtisadi inkişaf yolu tutaraq bir çox hallarda daha effektiv inkişafa nail olmağı bacarmışlar. 

 Hər kəsə məlumdur ki, Azərbaycanın ən böyük təbii sərvəti neft-qaz yataqlarıdır və ondan 
səmərəli istifadə eləmək üçün bir sıra strateji tədbirlər planı həyata keçirilir.Neftdən əldə olunan 
gəlirlərin mühüm hissəsi regional-iqtisadi inkişafa,KOS stimullaşdırılmasına,məşğulluq 
səviyyəsinin maksimuma çatdırılmasına və digər sosial-iqtisadi problemlərin həllinə yönəldilir. 
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 Biz bu yazıda əsasən neft gəlirlərinin effektiv istifadəsi məqsədilə dünya təcrübəsindən 
istifadə edərək bir sıra analizlər edəcəyik.Daha sonra həmin ölkələrin neft strategiyasıyla bizim 
ölkənin strategiyasının müqayisəli təhlilini apararaq,neftdən əldə olunan gəlirlərin hansı layihələrə 
xərcləndiyini,investisiya istiqamətlərini,bu gəlirlərdən insan kapitalının inkişafında nə dərəcədə 
istifadə olunduğuna nəzər salacağıq. 

AÇAR SÖZLƏR: neft gəlirləri, qeyri-neft sektoru,effektiv istifadə 
GIRIŞ 
Neft kimi dəyəyli bir resursa sahib olan ölkələr ondan əldə etdiyi gəlirləri maksimum effektiv 

istifadə etməyə çalışırlar. Neft ehtiyyatlarının limitli olduğunu nəzərə alsaq,neft gəlirlərindən 
rasional istifadə etmək məqsədilə qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəltməklə daha güclü 
iqtisadiyyata sahib olmağın zəruriyyətini anlamaq heç də çətin deyil.Bu baxımdan maliyyə 
menecmentinin düzgün təşkilinin təmin olunması müəssisə və təşkilatlarda yaranmış xərclərin 
idarəolunması,maliyyə proqnozlarının verilməsi istiqamətində,müəssisənin və ya təşkilatın gəlirli 
işləməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Xüsusən son zamanlarda neft qiymətlətlərinin olduqca 
dəyişkən xarakterli olması isə bu prosesi bir qədər çətinləşdirir. 

TƏDQIQAT METODU 
Təbii sərvətlərlərlə zəngin olan dövlətlər əllərində olan resursları maksimum dəyərləndirərək 

ölkə vətəndaşlarının rifah səviyyəsini artırmağa nail olurlar.Enerji resurları xüsusən də neft 
ehtiyyatları ilə zəngin olan ölkələrdə insanların sosial iqtisadi vəziyyəti bu sərvətlərdən necə 
istifadə edilməsi ilə sıx əlaqəlidir.Belə ki,ixrac həcminin çox olması bilavasitə ÜDM-nin 
artmasına səbəb olur.Bu da öz növbəsində adambaşına düşən gəlirin artmasına səbəb olur.Enerji 
ehtiyyatlarının sayı çox olan ölkələrin gəlirlərinin əsas hissəsi də elə məhz həmin resurların 
ixracından əldə olunur.İxracdan qazanılan gəlirlər əhalinin rifah səviyyəsində özünü təcəssüm 
etdirir.Rifah səviyyəsi anlayışı müxtəlif ədəbiyyatlarda səhiyyə,təhsil,ictimai nəqliyyat,əylən-
cə,qida ehtiyyatları və s. özündə birləşdirir. 

 Neft ehtiyyatlarına malik olan ölkələrin neftdən əldə etdiyi gəlirləri necə xərcləmələri,əhali 
arasında ədalətli bölünüb-bölünməməsi hər zaman diqqət mərkəzində olan mövzulardan 
olmuşdur.Belə olan halda neft gəlirlərindən effektiv istifadə metodlarından istifadə etmək lazım 
gəlir.Həmin metodların ən geniş istifadə olunanlara Davamlı gəlir hipotezi (Perminant Income 
Hypothesis = PIH) ) və “əldəki vəsait” (Bird In Hand = BIH) aiddir.  

Y (t) = A = r * NPV (neft gəlirləri) 
burada, 
r - Neft Fondunun gəlirlilik dərəcəsi. 
NPV (Net İndiki dəyər) - dövlətin neft hasilatından xalis mənfəəti. 
A - cari ildə neft sektorundan dövlət tərəfindən tutulan vergi. 
Bu fərziyyəni (Davamlı gəlir) ilk dəfə Nobel mükafatı lauriyyatı Amerikan iqtisadçısı Milton 

Fridan 1957ci ildə işləyib hazırlamışdır.Hipotez iqtisadi siyasətin təsiri nəticəsində istehlakçıların 
davranışlarında dəyişkənliyin bir çox hallarda gözlənilmədən olduğunu irəli sürür.Sözügedən 
hipotez əsasən Rusiya iqtisadiyyatı üçün xarakterikdir.Sosial-iqtisadi problemlərin həlli 
istiqamətində atılan addımlardan biri də neft gəlirlərindən effektiv istifadənin təmin 
edilməsidir.Burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki,iqtisadiyyatın sürətlə inkişafı üçün davamlı 
inkişaf fərziyyəsi önəmli bir yerə sahibdir. 

Davamlı inkişafı təmin edən bir digər metod isə BİH-dır.Digər fərziyyəylə müqayisədə daha 
konservativ olan BİH metodunun hesablama qaydasına nəzər salaq: 

Y (t) = r F (t-1) 
burada, 
Y – bir il ərzində büdcəyə olan köçürmələr; 
F (t-1) - bir əvvəlki dövrdə Dövlət Neft Fondunun yığımları; 
 r - Neft Fondunun gəlirlilik dərəcəsi 
Bu metod Norveç iqtisadiyyatına daha çox xarakterikdir. Bird In Hand = BIH adlanan metod 

1963-64cü illərdə müvafiq olaraq, Myron Gordon və John Lintner tərəfindən işlənib 
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hazırlanmışdır.Daha dəqiq isə metodun hazırlanma məqsədi Modigliani və Millerin dividend 
irrevisasiya nəzəriyyəsinə cavab olaraq meydana gəldiyi qeyd olunur. 

NƏTICƏ 
Ölkələrin təbii resurslarla zəngin olması müsbət bir haldır.Lakin iqtisadiyyatın xüsusən də 

milli istehsal və ixracatın birbaşa həmin mənbələrdən aslı olması uzunmüddətli dövrdə mənfi 
nəticələr verəbiləcəyini qeyd etmək lazımdır.Buna misal olaraq halhazırda bütün dünyada yayılan 
koronavirus pandemiyası vəziyyətini göstərə bilərik.Aydındır ki pandemiya ilə əlaqədər bir çox 
ölkələrlə sərhədlərin bağlandığı bir şəraitdə milli istehsalın vacibliyi bir daha sübut olundu.Digər 
tərəfdən bir sıra qlobal amillərlə bağlı olaraq neft qiymətinin 19$-a dək düşməyi öz növbəsində 
’’qeyri-neft sektorunun dövlətin əsas prioriteti olmalıdır’’ fikrininin doğruluğunu əks etdirdi. 
Müqayisə üçün son 2 ildə Dövlət Neft Fondunun büdcəsinə nəzər salaq- Neft Fondunun təsdiq 
olunmuş büdcəsinə uyğun olaraq 2020-ci il büdcəsinin gəlirləri 12 384 088,2 min manat, xərcləri 
isə 11 589 910,3 min manat məbləğində təşkil etməsi nəzərdə tutulsa da, 2019-cu il büdcəsinin 
gəlirləri 15 450 149,7 min manat, xərcləri isə 11 595 238,4 min manat məbləğində təşkil 
etmişdir.Neft gəlirlərindəki azalma tempi yuxarıda qeyd etdiyimiz səbəblərlə əlaqəlidir.Hazırda 
2020-ci ilin 01 yanvar tarixinə olan məlumat isə ARDNF-nin aktivlərinin 43 323,3 mln. ABŞ 
dollar olduğunu göstərir. 
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XÜLASƏ 
Seçilən mövzunun aktuallığı iqtisadi inkişafın insanların həyat səviyyəsini müntəzəm olaraq 

keyfiyyət və struktur baxımından müsbət istiqamətdə dəyişməsi ilə xarakterizə olunan iqtisadi 
prosesin əsas qiymətləndirmə göstəricilərindən biridir. 

 Məqalədə iqtisadiyyatın inkişafının əsas göstəriciləri olan əhalinin həyat səviyyəsi,iqtisadiy-
yatın rəqabət qabiliyyəti,ölkənin ümumi daxili məhsulu,ümumi milli məhsulu,adambaşına düşən 
insan kapitalı və iqtisadi azadlıq indeksi,daha sonra iqtisadiyyatın inkişafının əsas hərəkətverici 
qüvvəsi olan insan kapitalı və onun yaratdığı yeniliklər əks olunmuşdur.  

 Günümüzdə iqtisadi inkişaf texnoloji tərəqqi ilə mümkündür.Texnoloji tərəqqi isə elm və 
texnologiya sahəsində əldə edilən nailiyyətlərdən asılıdır.İşin praktiki dəyəri ondan ibarətdir 
ki,tədqiqatın nəticələri elm və texnologiyadan istifadənin səmərəliliyinin təhlilini dərinləşdirmək 
üçün bir sıra nəticələr və təkliflər çıxarmağa imkan verdi və iqtisadi inkişafın idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsinə dair metodiki yanaşmaların hazırlanması əməli tövsiyələrə gətirildi. 
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 Nəticədə iqtisadi inkişaf iqtisadiyyatın əhəmiyyətli hissəsini təşkil etdiyi və maliyyə 
vəziyyətinə ciddi təsir göstərdiyindən ondan səmərəli istifadəyə nəzarəti gücləndirmək və bu 
vəziyyətdə iqtisadi inkişafın nəzəri-metodoloji əsasları üçün aktual problem olduğu qərarına 
gəlindi.  

AÇAR SÖZLƏR: İqtisadiyyat-1, iqtisadi inkişaf-2, ümumi daxili məhsul-3 
 

GİRİŞ 
Ölkənin iqtisadi inkişafında müşahidə olunan stabillik xarici investorların bu ölkəyə 

marağının artmasına və müvafiq qaydada ölkə valyutasına tələbin səviyyəsinin artmasına gətirib 
çıxarır.Stabil iqtisadi inkişafı xarakterizə edən faktorlara misal olaraq;xarici ticarət və ödəniş 
balansını,inflyasiyanın sürətini,işsizlik səviyyəsini,ümumi daxili məhsul həcmini əks etdirən 
göstəriciləri və s. göstərmək olar. 

 Dövlət iqtisadiyyata bütöv bir formalar,metodlar və alətlər (və ya tənzimləyicilər) sistemi 
vasitəsilə təsir edir.Dövlətin iqtisadiyyata təsirinin adətən üç əsas forması göstərilir.Bunlardan biri 
də iqtisadi tənzimləyicilərdir.İqtisadi tənzimləyicilər bazar iqtisadiyyatında əsas 
tənzimləyicilərdir.Burada dövlətin bazar subyektlərinin fəaliyyətinə bilavasitə müdaxiləsi 
yoxdur.Dövlət öz qarşısında qoyduğu məqsədlərə məcbur etmə yolu ilə deyil,sahibkarları dövlətə 
lazım olan istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə vadar edən mühit yaratmaqla (müəyyən iqtisadi 
siyasət vasitəsilə) çatır. 

 Bunlardan digəri isə inzibati tənzimləyicilərdir.Bazar iqtisadiyyatında onlar zəruridir,lakin 
iqtisadi tənzimləyicilərə nisbətən tabeli səciyyəlidirlər.İnzibati tənzimləyicilər məcbur etmə 
ilə,təsərrüfat subyektinin dövlət orqanlarının qərarlarına bilavasitə tabe olması ilə bağlıdır. Bu, 
məsələn,qiymətlərin,əmək haqqının,iş şəraitinin direktiv tənzimlənməsi,valyuta və antihisar 
tənzimlənməsidir.Amma inzibati tənzimləyiciləri ehtiyatla tətbiq etmək lazımdır,çünki onların 
həddindən artıq tətbiqi bazar iqtisadiyyatının inzibati-amirlik iqtisadiyyatına çevrilməsi 
təhlükəsini yaradır. 

 Praktikada inzibati və iqtisadi metodlar bir-birinə zidd deyil,hətta bir-biri ilə əlaqədardır.Bu 
və ya digər metodun üstünlük təşkil etməsi tarixi şəraitdən və həll edilməsi zəruri olan 
məsələlərdən asılıdır. 

 Dövlətin iqtisadiyyata təsirinin üçüncü forması hüquqi tənzimləyicilərdir.Hüquqi tənzimləyi-
cilər iqtisadi zəminin yaradılması, “oyun qaydaları”nın müəyyənləşdirilməsi və onlara əməl 
olunmasına nəzarətə istiqamətlənib. 

 Eyni zamanda qeyd etmək gərəkdir ki,iqtisadi inkişafa nail olmağın əsas yollarından biri də 
iqtisadi artımı təmin etməkdir.İqtisadi artımın şərtlərini müəyyən edən şərtlərdən biri də xarici 
iqtisadi əlaqələrin səmərəliliyi ilə bağlıdır. 

TƏDQİQAT METODU 
İqtisadi nəzəriyyə elmi dərketmə metodlarından geniş istifadə edir.Təsərrüfatçılq hadisələri-

nin öyrənilməsində belə metodlardan biri elmi abstraksiya metodudur.Tədqiqatçı hadisələrin 
ikinci dərəcəli tərəflərini diqqətdən kənarda qoyur ki,onlarda əsas olan və daimi təkrarlanan 
məqamları müəyyənləşdirsin.Ümumiyyətlə,istehsal,tələbat,bölgü,mübadilə və s. kimi ümumi 
anlayışlar belə yaranır. 

Elmi abstraksiya metodu ən mühüm olsa da,iqtisadi nəzəriyyədə istifadə olunan yeganə elmi 
dərketmə metodu deyil.Burada təhlil və sintezdən,induksiya və deduksiyadan,tarixi və məntiqi 
metodlardan,iqtisadi-riyazi modelləşdirmədən,iqtisadi təcrübədən və s. fəal istifadə olunur. 

Təhlil öyrənilən hadisənin xəyalən tərkib hissələrinə bölünüb həmin hissələrin hər birinin 
ayrı-ayrılıqda tədqiq etməsidir;sintez yolu isə iqtisadi nəzəriyyə vahid bitkin mənzərəni əks etdirir. 

İnduksiya və deduksiya da geniş yayılıb.İnduksiya (yönəltmə,tuşlama) vasitəsilə tək-tək 
amillərin öyrənilməsindən ümumi müddəalara və nəticələrə keçid təmin edilir.Deduksiya 
(çıxartma) ümumi nəticələrdən nisbətən tək hallara keçidi mümkün edir.Təhlil və sintez,induksiya 
və deduksiya iqtisadi nəzəriyyədə vəhdətdə tətbiq olunurlar. 
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 İqtisadi hadisələrin tədqiqində tarixi və məntiqi metodların mühüm yeri vardır.Onlar 
ziddiyyətə girmir,vəhdətdə tətbiq olunur,çünki tarixi tədqiqatın çıxış nöqtəsi bütövlükdə məntiqi 
tədqiqatın çıxış nöqtəsi ilə üst-üstə düşür.Amma iqtisadi hadisə və proseslərin məntiqi (nəzəri) 
təhlili tarixi prosesin güzgüdə olduğu kimi tam əksi deyil.Bu və ya digər ölkənin konkret 
şəraitlərində hökmran təsərrüfatçılıq sistemi üçün vacib olmayan iqtisadi hadisələr meydana gələ 
bilər.Onlar faktiki (tarixi) olaraq mövcud olsalar da,nəzəri təhlil zamanı onları nəzərə almamaq da 
olar.Biz onlardan ayrıla,uzaqlaşa bilirik.Tarixçi isə bu kimi hadisələri diqqətdən kənarda qoya 
bilməz.O,onları təsvir etməlidir.Tarixi metod göstərir ki,təbiətdə və cəmiyyətdə inkişaf sadədən 
mürəkkəbə doğru gedir.İqtisadi nəzəriyyənin predmetinə şamil edildikdə bu,o deməkdir ki,iqtisadi 
hadisələr və proseslərin cəmindən birinci növbədə ən sadələrini,başqalarından əvvəl yarananları 
və daha mürəkkəblərinin yaranması üçün zəmin olanları ayırmaq lazımdır.Məsələn,bazarın 
təhlilində belə iqtisadi hadisə əmtəə mübadiləsidir.  

 İnsanların,insan qruplarının və bütün cəmiyyətin iqtisadi həyatının öyrənilməsində iqtisadi 
təcrübələr mümkündür,gərəkli və zaruridir,hərçənd bu təcrübələrin mümkün nəticələrini heç də 
həmişə qabaqcadan görmək mümkün deyil. 

NƏTİCƏ 
 Tədqiqat işində iqtisadiyyatın inkişafını əhatə edən son nəticə,ölkənin,daha doğrusu 

regionların iqtisadi həyatının quruluşu haqqında suala cavab tapmaqdır.Ümumiyyətlə,iqtisadiyyat 
insansız,onun tələbatları və maraqları olmadan mövcud ola bilməz.İqtisadi nəzəriyyə məhz bunu 
öyrənməyə borcludur. 

 İqtisadi nəzəriyyə insanlarda əsasən onların iqtisadi davranışını izahetmə məsələsinə cavab 
verən məqamlara,yəni müxtəlif maddi və mənəvi nemətlərin yaradılması,onların bölgüsü və 
istifadəsi prosesində fərdi və ictimai hərəkətlərə diqqət yetirir.Yəni bu nəzəriyyədə insan modeli 
müəyyən sosial-iqtisadi koordinatlar sistemində fəaliyyət göstərən insan haqqında vahid şəklə 
salınmış təsəvvürdür. 

 İqtisadi nəzəriyyə bir elm kimi inkişaf etdikcə nəzəriyyəçi alimlər onun predmetinə,əsas 
funksiyasına və əsas praktik və nəzəri nəticələrinə baxışları dəyişdirdi. 

 Aparılmış təcrübəyə əsasən ilk öncə qeyd etmək lazımdır ki,iqtisadi nəzəriyyənin əsasən lord 
Con Meynard Keyns tərəfindən qoyulmuş keynsçilik istiqaməti nağd və nağdsız pul kütləsinin 
dəyişdirilməsi vasitəsilə tələbin artırılması və ya azaldılması yolu ilə inkişaf etmiş bazar 
iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin vacibliyini əsaslandırmaq vəzifəsini yerinə yetirir.Belə 
tənzimləmənin köməkliyi ilə inflyasiyaya,məşğulluğa təsir etmək,əmtəəyə tələb və təklifdəki 
qeyri-bərabərliyi aradan qaldırmaq,iqtisadi böhranların qarşısını almaq olar.C.Keyns böhran və 
istehsalın yüksək səviyyədə ictimailəşdirilməsi şəraitində təkrar istehsal qanunauyğunluqlarının 
kəmiyyət funksional aspektlərini tədqiq etmişdi ki,dövlət tənzimlənməsinin köməyilə 
iqtisadiyyatın fasiləsiz fəaliyyətdə olmasını təmin etmək mümkün olsun.O,məcmu 
göstəricilərinin:milli gəlir,investisiyalar,istehlak,yığım və s.qarşılıqlı asılılığının makroiqtisadi 
təhlilini (mikroiqtisadi yanaşmadan fərqli olaraq) verdi.Keynsə görə,əsas problem bazarın 
tutumu,tərkib hissəsi multiplikator konsepsiyası olan səmərəli tələb prinsipi,ümumi məşğulluq 
nəzəriyyəsi,kapitalın və faiz normasının səmərəlilik həddidir. 

 İqtisadi nəzəriyyənin müəyyən istiqamətində kapitalizmin çatışmazlıqları qeyd 
olunur:inhisarların üstünlüyü,azad bazar mühitinin qüsurlari,iqtisadiyyatın artan həriləşdirilməsi, 
“istehlak cəmiyyətinin” ayrı-ayrı mənfi cizgiləri (mənəviyyatsızlıq və s.). İqtisadi nəzəriyyənin bu 
istiqaməti ictimai-psixoloji institusionalizm (T.Veblen),hüquqi münasibətləri iqtisadi inkişafın 
əsası elan edən ictimai-hüquqi institusionalizm (Con R.Kommons),iqtisadiyyatda kəmiyyət 
dəyişmələrini proqnazlaşdırma metodlarını hazırlamış bazarşünaslıq (Uelsi K.Mitçel) kimi 
müxtəlif modifikasiyalarda təzahür edir.  

 Nəticə etibarilə iqtisadi nəzəriyyə bir elm kimi inkişaf etdikcə nəzəriyyəçi alimlərin onun 
predmetinə,əsas funksiyasına və əsas praktik və nəzəri nəticələrinə baxışlarə dəyişdirdi.Bu 
tədqiqatı,araşdırmanın gəldiyi əsas nəticə təsərrüfat həyatında mühüm rol oynayan dövlətin 
iqtisadi siyasətinə təsirin zəruri olması idi. 
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XÜLASƏ 
Dünya bazarında neftin qiymətinin formalaşması neft hasilatındakı dinamikaya təsir göstərən 

faktorlardan ən əsasıdır. Neft qiymətlərinin formalaşması dünyada neft istehlakı və ya hasilatı ilə 
məşğul olan ölkələrdə iqtisadiyyatda öz sözünü deyir.  

Ümumiyyətlə, qiymətlər strateji və taktiki amillərin təsirinə məruz qalaraq formalaşır. Neft 
qiymətlərindən asılı olaraq dünya iqtisadiyyatında pillələnmə baş verir. Bilindiyi kimi, neft 
insanların həyatında əhəmiyyətli bir yerə malikdir. Hansı ki, neft əsas enerji mənbələrindən biri 
olaraq, iqtisadiyyatda bütün sektorlar ondan asılıdır. Buna görə də, qiymətlərdəki dəyişmələr 
nəticəsində dünyada iqtisadiyyatda yaranan qalxmalar və enmələr, nisbi olaraq zəncirləmə 
nəticəsində gedir.  

Neft xammal, güc və enerji mənbəyi olaraq dünyada qabaqcıl və çox vacib yerə malikdir. 
Əvəzedici olaraq, resurslar vardır, amma bu tam alternativ olaraq müəyyən edilmir. 

AÇAR SÖZLƏR: dünya bazarı, iqtisadiyyat, neft qiymətləri. 

 

GIRIŞ 
Neftin bazar qiymətinin əmələ gəlməsi alqı-satqı gedişatının başa çatmasında miqdar 

nisbətlərini göstərən vacib anlayış və göstəricidir. Ümumiyyətlə, qiymətlərin tapılmasına İqtisadi 
ədəbiyyatlarda əmtəənin qiymətinin müəyyən edilməsinə münasibətdə iki əsas yanaşma var: ilk 
yanaşmaya görə, qiymət dəyərin ifadəsidir, yəni o, sözügedən əmtəədə göstərilmiş əmək 
sərfiyyatıdır. İlk yanaşmaya əsasən, bütün əmtəələrin hər biri dəyərinə , əlavə olaraq da, onun 
dəyərinin göstərilmiş olan qiymətinə sahibdir. 

Daha bir yanaşma isə əmtəənin qiymətinin istehlakçı üçün istehsal olunan həmin məhsulun 
xərclərinin faydalılığından asılı olaraq müəyyənləşir.  

TƏDQIQAT METODU 
Dünya iqtisadiyyatında əhəmiyyətli göstəricilərdən ən əsası neft qiymətləridir. Makro 

iqtisadiyyatın üstündə böyük təsirə malik nüanlardan biri də odur ki, neft qiymətlərindəki 
yüksəlmənin çox və daha uzunmüddətli olmasıdır. Əlavə olaraq da, nefti istehsal olan ölkələrin 
iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsində qiymətin azalmasının rolu və təsiri böyükdür. Neft, bütün 
dünya iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyətə vacibdir. Neftin olmaması dünya üçün ciddi fəlakətə 
səbəb ola biləcək bir nüansdır. Neftin mövcud olmaması bütün nəqliyyat vasitələrinin 
dayanmasına gətirib çıxarar. Hansı ki, sərnişin (hava, quru və ya su ilə nəzərdə tutulan nəqliyyat 
vasitələri) və ya yük daşımaları mümkün olmaz. Bununla da dünya iqtisadıyyatında böhranlar baş 
verə bilər və qarşısı alınmaz nəticələrlə üzləşə bilərlər. Göründüyü kimi də, neft digər resurslarla 
müqayisə olunduqda, daha çox lazımi və istifadə olunandır. 
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Dövrümüzdə dünya çərçivəsində enerji siyasətində neft qiymətlərinin tənzimlənməsinin 
əhəmiyyətinin mühüm dərəcədə üstün olduğu açıq görsənir. Bununla əlaqədar neft qiymətlərinin 
formalaşmasının digər sferalara da aydın şəkildə, təsirini görmək olar. 

Neftin bazar qiymətinin formalaşma mexanizmləri və dəyişən qiymətlərin təsir etdiyi 
faktorlar: 

1. Bazar sferasında tələb və təklif; 
2. Neftin tərkibinin dəyərləndirilməsi; 
3. Neft hasilatında istifadə olunan texniki ünsürlər, təbii şərait, qazmanın miqyası; 
4. Dünya İqtisadi bazarında ən iri beynəlxalq neft karteli olan OPEK-in mühüm siyasəti; 
5. Neft qiymətlərindəki dəyişmələrin ixrac edən ölkələr üçün ağır və nisbətən, yaxşı nəticə 

ilə qarşılaşan idxalçı ölkərin vəziyyəti; 
6. Neftin qiymətlərinin dəyişməsinin digər sektorlara təsiri; 
7. Neft qiymətlərindəki dəyişmənin dünya iqtisadi bazarında verə biləcək itkiləri və ya 

tövhələri; 

 

NƏTICƏ 
Neftin qiymətində ən böyük inkişaf 2014-cü ildə ən yüksək pilləyə çatmışdır. Bunun 

əhəmiyyəti isə Dünyada neft hasil edən ölkələrdən yan keçməmişdir və hasilatın çoxalmasının 
prosesini sürətləndirmişdir. 

Ümumiyyətlə bilindiyi kimi, neftin qiymətinin aşağı olması böhranda olan idxalçı ölkərin 
iqtisadiyyatını düzəltməlidir. Dünyada böhran vəziyyətində olan zaman, neftin qiymətinin 
ucuzlaşmasındakı yaran vəziyyət yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropada müsbət təsir 
göstərmişdir. Yəni, iqtisadiyyatda dirçəlmə olmuşdur və böhrandan çıxmaq üçün əhəmiyyətli 
pilləyə addım atmışdırlar. Lakin, digər əsas neft idxal edən Çində və Yaponiyada iqtisadiyyatda 
heç bir yüksəlmə olmamışdır. Yəni, bir ölkədə neft qiymətlərində olan dəyişmənin (artma və ya 
azalma) həmin ölkədəki iqtisadiyyata yüksəlməyə və ya düşməyə səbəb olması, digər ölkələrin də 
iqtisadiyyatından yan keçmir. Burada bir kompensasiya baş verir. 

Neft qiymətlərinin artıb və ya azalması dünya iqtisadiyyatına öz töhfəsini verir, neft ixrac 
edən və idxalçı ölkələrdə yüksəlmə və ya enmələr baş verir. Neftin qiymətlərinin dəyişməsinin 
rolu bütün dünyada özünü göstərir və ola bilər ki, nəticə böhran olaraq qayıdır.  
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XÜLASƏ 
Tibb müəssisələrinin fəaliyyəti ilə əlaqədar idarəetmə uçotu sisteminin imkanları və vəzifələri 

bu gün alimlər tərəfindən öyrənilir və mövcud tədqiqatlara diqqət yetirilir. Bir qayda olaraq, yerli 
problemlər, o cümlədən büdcə tərtibatı, xərclərin uçotu və tibbi pullu xidmətlərin dəyərinin 
müəyyənləşdirilməsi problemləri həll edilir. Eyni zamanda tibbin mürəkkəbliyi tibb müəssisəsinin 
fəaliyyətindəki bütün obyektləri idarəetmə uçotu mövqeyindən öyrənməyə yönəlmiş geniş 
tədqiqat tələb edir. 

Açar sözləri: maliyə, tibb, müəssisə, tibbi xidmətlər. 

GİRİŞ 
Son illərdə səhiyyə iqtisadiyyatı yalnız dövlət orqanlarının və tibb işçilərinin deyil, tibbi 

xidmətlərin əsas istehlakçısı kimi əhalinin də diqqət mərkəzində olmuşdur.Tibb müəssisələrinin 
dövlət sisteminin təşkilati quruluşu, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, 
müəssisələrin müvafiq nomenklaturası və lisenziyalaşdırma qaydaları təsdiq edilərək tənzimlənir. 
Təcrübə göstərir ki, səhiyyə sisteminin və onun struktur komponentlərinin idarə olunması üçün 
mövcud təşkilati və iqtisadi mexanizm real bazar şəraitinə kifayət qədər uyğunlaşdırılmamışdır. 
Bu hal əsasən səhiyyə idarəçiliyinin aşağı səmərəliliyini müəyyənləşdirir.  

Tədqiqatlarımız göstərir ki, Azərbaycandakı tibb müəssisələrinin quruluşu nə qədər 
genişdirsə, onlarda idarəetmə uçot sistemi məlumat məzmunu baxımından o qədər də heterogen 
və qeyri-bərabərdir. İdarəetmə uçot sistemlərinin istifadəsi üçün vacib şərt qabaqcıl 
avtomatlaşdırma, xüsusi İT texnologiyalarının istifadəsidir. Bu proseslər son illərdə səhiyyə 
iqtisadiyyatının inkişafında vacib bir xüsusiyyətə çevrilmişdir. 

TƏDQİQAT METODU 
Bu işdə alimlərin araşdırmalarının nəticələrindən , ictimai sahədəki mövcud proqnoz və 

aktual məlumatlardan istifadə edərək, regional tibb dövlət qurumlarında idarəetmə uçotunun 
inkişaf vəziyyətini təhlil edəcəyik. Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsaslarını Azərbacan 
Respublikasının Konstitusiyası, Azərbacan Respublikası Prezidentinin fərmanları, Azərbacan 
Respublikası hökumətinin qanunverici aktları və qərarları, Azərbacan Respublikası təsis 
subyektlərinin qanunları, Azərbacan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin əmrləri, səhiyyə 
iqtisadiyyatı sahəsində aparıcı mütəxəssislərin işləri, materialları, dövri nəşrlər əhatə edir. 

Tədqiqat ümumi elmi bilik metodları: müşahidə, müqayisə, sistem və məntiqi analiz və 
sintez, nəzəri və empirik metodlardan istifadə etməklə aparılmışdır.  

ƏSAS HİSSƏ 
Tədqiqat işinin əsas məqsədi məlumatların tibbi dövlət müəssisələrinin idarəetmə uçot 

sisteminə yönəldilməsi, lazım olan vəzifələrin siyahısını müəyyənləşdirmək və bu qurumlarda 
idarəetmə uçotunun inkişaf vəziyyətini qiymətləndirməkdir. 

Sağlamlıq sisteminin hədəfləri fərqlənir. Bu fərqlərin səbəbi, dövlət maliyyəsinə daha çox 
güvənən sistemlərin məqsədlərinə daha asanlıqla çatmaları və dövlətin səhiyyəyə nə qədər çox 
vəsait ayıra bilməsidir. Buna görə bu sxem çərçivəsində maliyyə sabitliyi konsepsiyası strateji 
məqsəd kimi deyil, səhiyyə sistemlərinin maliyyələşdirilməsində büdcə məhdudiyyətinin 
ekvivalenti kimi qəbul edilir. Beləliklə, fərqli maliyyə sistemləri olan ölkələri müqayisə edərkən, 
səhiyyə maliyyələşdirmə sistemində davam edən islahatların nəticələri maliyyə sabitliyi prinsipinə 

Baku Engineering University 453 Baku/Azerbaijan



riayət edilməsini nəzərə alaraq sektor maliyyələşdirmə sistemlərinin inkişaf etdirilməsinin strateji 
hədəflərinə çatmaq baxımından qiymətləndirilməlidir.Sektorun maliyyələşdirilməsi sisteminin 
strateji hədəflərinə çatması kompromis həll yollarının tapılmasına yönəlmiş məhdudlaşdırıcı 
tədbirlər sistemi olmalıdır. Maliyyə şərtləri nə qədər məhdud olarsa, ticarətin davamlılığı bir o 
qədər sərt olacaqdır. 

Əslində, maliyyələşdirmə sisteminin strateji məqsədləri səhiyyə sisteminin ümumi 
məqsədləri ilə üst-üstə düşür: 
• maliyyə risklərindən universal müdafiəni gücləndirmək; 
• səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi yükünün daha ədalətli paylanmasını təmin etmək. 
• səhiyyə sisteminin ümumi məqsədlərinə nail olmaq: 
• bu xidmətlərin ehtiyaclarından asılı olaraq xidmətlərin ədalətli istifadəsini və təmin 

edilməsini təşviq etmək; 
• əhaliyə səhiyyə sisteminin (maliyyələşdirilməsi) şəffaflığının və hesabatlılığının artırılması; 
• xidmətlərin göstərilməsi sisteminin keyfiyyətinin və effektivliyinin artırılması; 
• səhiyyə maliyyələşdirmə sisteminin idarə edilməsinin səmərəliliyini artırmaq. 

Bu işin məqsədi tibb müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi və planlaşdırılmasını təhlil 
etməkdir. Bu hədəf təyinatına əsaslanaraq, aşağıdakı qarşılıqlı vəzifələrin hazırlanmasına və 
həllinə yönəldilmişdir: 
 Bazar iqtisadiyyatı şəraitində səhiyyə müəssisələrinə xərclərin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti 

məsələsinə ümumi nəzəri yanaşmaların ifadəsi. 
 Səhiyyə müəssisələrinin planlaşdırma və maliyyələşdirmə sisteminin təhlili. 
 Səhiyyə müəssisələrinin planlaşdırılması və maliyyələşdirilməsini təkmilləşdirmək üçün 

təlimatların hazırlanması. 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR  
Nəticədə, bu məqalə Azərbaycan Respublikası tərəfindən səhiyyəyə qoyulan əsas problemi - 

infrastrukturun saxlanılması prinsipindən ölkə vətəndaşlarının sağlamlığının qorunub saxlanması 
üçün maliyyələşdirmə məsələsini ön plana çəkdi. Müasir şəraitdə təkcə inkişaf üçün deyil, həm də 
səhiyyə xidmətinin səmərəli strategiyası dəyişikliklərin keyfiyyət parametrlərinin kəmiyyət 
parametrləri ilə müqayisədə inkişaf etdirilməsini əhatə edir. Tibbi və iqtisadi idarəetmənin inkişaf 
etdirilmiş optimallaşdırma modeli, o cümlədən müəssisələrin yeni təşkilati quruluşu, inkişaf etmiş 
tibbi və iqtisadi texnologiyalar, sənədli idarəetmə sistemi və çoxkanallı maliyyələşdirmədə 
müxtəlif hüquqi formalı tibb təşkilatlarının idarəetmə səmərəliliyini optimallaşdırılmasına və 
təkmilləşdirilməsinə imkan verir. Nəticədə: 

1. Səhiyyə istehsalının sosial istehsaldakı yeri və müasir bazar şəraitində səhiyyə 
müəssisələrinin planlaşdırılması və maliyyələşdirilməsi sahəsində islahatlar öyrənilmişdir. 

2. Sonra, səhiyyə müəssisələrinin planlaşdırma və maliyyələşdirmə sisteminin təhlili aparıldı. 
3. Qanuni fəaliyyət çərçivəsində dövlət zəmanətləri proqramı çərçivəsində əhaliyə pulsuz 

tibbi yardımın göstərilməsi üçün ictimai ehtiyacların ödənilməsinə yönəlmiş əsas fəaliyyətlərlə 
yanaşı, səhiyyə sahəsində məqsədli proqramlar və tədbirlərin həyata keçirilməsində, qeyri-
hökumət tibb müəssisələri qanunla və sahibi tərəfindən icazə verilən sahibkarlıq fəaliyyəti həyata 
keçirmək hüququna malikdirlər. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
1. Büdcədən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun hesablar plani və onun tətbiqinə dair təlimat. 
2. “Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat” “Tərəqqi MMC” Bakı – 2003 
3. Abbasov Q.Ə, Səbzəliyev S.M, Quliyev V.M, Sadıqov Ə.A. “Mühasibat (maliyyə) uçotu”. Bakı, 2003. 
4. Akbelen, M. M., Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirme ve Isparta ili Üzerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (YYLT), Isparta, 2007 
5. Altıntaş, T., Hastane işletmelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulaması: Kardiyoloji Enstitüsü‟nde Bir Örnek Uygulama, 

İstanbul Üniversitesi, SBE, YYLT, İstanbul, 2003 
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XÜLASƏ 
Məqalədə ehtiyatların təsnifatı, ehtiyatların uçotunun məqsədi və əsas vəzifələri və onların 

auditinin əsas mərhələləri, habelə Azərbaycanda ehtiyatlar üzrə beynəlxalq standartlar əsasında 
mühasibat uçotunun təkmilləşdirilməsi öz əksini tapmışdır. Ehtiyatların təhlükəsizliyini, 
qiymətlilərin düzgün qəbul edilməsini, saxlanılmasını və buraxılmasını təmin etmək üçün 
müəssisənin kifayət qədər saxlama otağının çəki və ölçmə alətləri, ölçmə qabları və digər 
cihazlarla təchiz edilməsi vacibdir. Bundan əlavə vergi ödəyicisi olan şəxs öz mülkiyyətindəki və 
sonradan satılmaq, yaxud işlər görülməsi,məhsul istehsalı və ya xidmətlər göstərilməsində 
məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş hər hansı malı müəyyən edilmiş qaydada əmtəə-material 
ehtiyatlarına aid etməlidir.. 

Açar sözləri: beynəlxalq maliyyə hesabat standartları, mühasibat qaydaları, ehtiyatlar, 
mallar, mühasibat uçotu, vergi uçotu. 

 
GİRİŞ 
Ehtiyatlar mühasibat uçotu zamanı istehsal və istehlak prosesinə daxil olmayan və fasiləsiz 

istehsal prosesini təmin etməyə imkan verən xammal, materiallar, komponentlər və s. htiyatlarıdır. 
Ehtiyatlar cari (müntəzəm), sığorta (zəmanət), hazırlıq, mövsümi, köhnəlmiş (likvid) ehtiyatlara 
bölünür. Ehtiyatların dəyərinə aşağıdakılar təsir göstərir: istehlakçı müəssisələrin maddi 
ehtiyatlara tələbatı, materialın istehsalata başlaması tezliyi və ya istehlakının davamlılığı, anbar 
xüsusiyyətləri, daşınması, istehsal və istehlakın mövsümiliyi. Ehtiyatlar müəssisə əmlakının 
dəyərinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil etdiyi və müəssisənin gəlirliliyinə və maliyyə vəziyyətinə 
ciddi təsir göstərdiyindən, ehtiyatların vəziyyətinə, onlardan səmərəli istifadəyə nəzarəti 
gücləndirmək və bu vəziyyətdə inventar uçotunun təşkili müasir müəssisələr üçün aktual 
problemdir. 

TƏDQİQAT METODU 
Tədqiqat işində elementlərin istifadəsini əhatə edən son nəticə, müəssisədə istehsal 

ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini artırmaq üçün hədəf kompleks proqramın işlənib 
hazırlanması metodologiyası olmuşdur. Hazırlanmış metodologiya, iqtisadi təcrübə şəraitində 
işləyən müəssisə və birliklərin idarə edilməsi üçün xüsusilə vacib olan, planlaşdırma və təsərrüfat 
fəaliyyətində hüquqlarını genişləndirən istehsal ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin məcmu 
göstəricilərindən istifadənin genişləndirilməsini təmin edir.  

Tədqiqat işinin hazırlanmasında : 
• inventar uçotu sahəsində uçot siyasəti; 
• ilkin sənədlər və digər material uçot registrləri; 
• elmi və arayış ədəbiyyatı; 
• müəssisədəki ehtiyatların uçotu və nəzarətini tənzimləyən normativ və qanunvericilik aktları; 
• dövri nəşrlər; 
• arayış kitabçaları; 
• vergi uçotu üzrə normativ sənədlər, onların tərkibi və təyinatı. 

istifadə olunmuşdur. 
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ƏSAS HİSSƏ 
Müasir şəraitdə mühasibat uçotu sistemi müxtəlif iqtisadi faktların etibarlı şəkildə təsdiqlən-

məsi problemlərini həll etməklə yanaşı, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, büdcə, investisiya tapşı-
rıqlarının həlli üçün etibarlı bir məlumat bazası yaratmalıdır ki, bu da mühasibat alətləri və metod-
larından tam istifadə etmədən mümkün deyildir, bunlar arasında mühüm yer var. Hal hazırda 
qiymətləndirmə ehtiyatlarının formalaşdırılması və istifadəsi üçün vahid konsepsiya mövcud 
deyil. Hər bir ehtiyat öz qaydalarına uyğun olaraq yaradılır ki, bu da əlavə çətinliklərə səbəb olur. 

Ehtiyatların təhlükəsizliyini, qiymətlilərin düzgün qəbul edilməsini, saxlanılmasını və 
buraxılmasını təmin etmək üçün müəssisənin kifayət qədər saxlama otağının çəki və ölçmə 
alətləri, ölçmə qabları və digər cihazlarla təchiz edilməsi vacibdir. 

Ümumiyyətlə, ehtiyatlar, o cümlədən mallar uçotu məqsədləri üçün Azərbaycan Respublika-
sının standartları MHBS tələblərinə mümkün qədər yaxın olduğu qənaətinə gəlmək olar. Lakin 
buna baxmayaraq, milli standartlar hələ də beynəlxalq standartlardan fərqlərini saxlayır. Bu 
fərqlər, inventar uçotuna ümumi yanaşmalara baxmayaraq, Azərbaycan və beynəlxalq 
standartlara uyğun tərtib edilmiş hesabatlarındakı göstəricilərin fərqlənməsinə səbəb ola bilər.  

Ümumiyyətlə müəssisələr üçün ehtiyatlar iki qrupa bölünür - gələcək xərclər üçün ehtiyatlar 
və təxmin edilən ehtiyatlar. Birincisinin mahiyyəti, məsrəflərin vahid yığılması nəticəsində 
formalaşır ki, bu da aralıq hesabatda həm aktiv, həm də öhdəlik balansını artırır və illik hesabatda 
bir qayda olaraq bu məbləğlər hesablanmış ehtiyatın bu istiqamətdə çəkilən xərclərlə 
bərabərləşdirilməsi səbəbindən yenidən qurulur. İkincinin mahiyyəti, əksinə, aralıq hesabatların 
illik hesabatlara nisbətən daha az əhəmiyyət daşımasıdır, çünki hesabat hesablamalarını 
dəqiqləşdirməyə çağırılıb. Bu vəziyyətdə balansın aktivi onun ayrı-ayrı komponentlərinin 
dəyərdən düşmə məbləği ilə azalır. Eyni zamanda, tarazlığı qorumaq üçün öhdəliklərdə adekvat 
bir azalma aparmaq lazımdır ki, bu da təxmin edilən ehtiyatların formalaşması ilə əlaqəli əlavə 
xərcləri tanımaqla edilir. Nəticədə, hesabatda bir tərəfdən təşkilatın aktivlərinin 
qiymətləndirilməsi və xalis mənfəətin qiymətləndirilməsi, digər tərəfdən mənfəətin azalması 
səbəbindən ehtiyatların dəyərdən düşməsi ilə əlaqədar mümkün zərərləri ödəmək üçün bir resurs 
(ehtiyat) toplanır. 

Ehtiyat növləri arasındakı fərq onların aşağıdakı xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir: 
- Gələcək xərclərin ehtiyatları təşkilatın iqtisadi hesablamaların əsaslandırılmış istəyinə 

əsasən formalaşır, buna görə də onların formalaşması faktı uçot siyasətində qeyd olunmalıdır. Bu 
ehtiyatlar, bir qayda olaraq, bir maliyyə ili ərzində toplanır və xərclənir və balans hesabatında 
təhvil verilmir. 

- Hesablanmış ehtiyatlar tələb olunur, buna görə təşkilatın uçot siyasəti yalnız onların 
yaranma tezliyini və qaydasını müəyyənləşdirir. Bu ehtiyatlar ən azı ildə bir dəfə, illik hesabat 
vermədən dərhal əvvəl (təşkilatın tələbi ilə onlar daha çox yaradıla bilər) və təhvil verilməlidir 
(bunun üçün onlar əslində formalaşdırılır). 

Növbəti il ərzində yaradılmış ehtiyat xərclənir və ilin sonunda yeni bir ehtiyat yaratmaq üçün 
istifadə edilməmiş qalıq sıfıra endirilir. Beynəlxalq standartlara cavab verən mühasibat sisteminə 
görə, ehtiyat yaratmaqda əsas məqsəd ehtiyatlılıq prinsipinə riayət etməkdir.  

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR  
Nəticədə müəyyən növ ehtiyatların tərkibinin və məzmununun müqayisəli qiymətləndiril-

məsi belə qənaətə gəlməyə imkan verdi ki, şirkətlərin ehtiyatları, o cümlədən səhmdarlıq fondları 
milli qanunvericilik, nizamnamə və idarə heyətinin qərarları əsasında formalaşır. Onların növləri 
və ölçüləri beynəlxalq standartlarla müəyyənləşdirilməyib. Əsas qayda xalis aktivlər arasındakı 
fərqə bərabər olan ehtiyatların ümumi həcmini hesablamaqdır.Ümumiyyətlə, yerli müəssisələr 
mühasibat sistemində müxtəlif növ ehtiyatlar yaratmaqdan qorxmamalıdırlar. Sadəcə maliyyə 
baxımından deyil, eyni zamanda vergi uçotunda da ehtiyatlar yaratmaq lazımdır. Nəticədə 
sahibkarlıq subyektləri korporativ gəlir vergisini ödəmək üçün dövlətdən pulsuz təxirə salınma 
əldə edəcəklər. Həqiqətən, vergi uçotunda ehtiyatların formalaşması əməliyyat olmayan xərclər 
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kimi tanınır, buna görə hesabat (vergi) dövründə vergi tutulan mənfəət və korporativ gəlir 
vergisinin miqdarı azalacaq. Sonradan, borclular şübhəli borclarını ödədikləri təqdirdə, şübhəli 
borclar üçün ehtiyatlar belə debitor borclarının miqdarına bərpa edilməlidir. Nəticədə şirkət vergi 
uçotunda qeyri-işlək gəlir əldə edəcək və buna görə vergi tutulan mənfəət və korporativ gəlir 
vergisi artacaqdır.  
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 
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3. Quliyev V.M., Fətullayev R., Kərimov A.." Beynəlxalq uçot və hesabata giriş (GAAP və İFRS mütləqında) ". Bakı 2012; 
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XÜLASƏ 
Bazar münasibətlərinin inkişafı ilə sözdə maddi aktivlərin təşkilatın mənfəətliliyini təmin 

edən yeganə amil olmadığı və maddi bir maddə kimi belə bir klassik atributu olmayan, lakin 
müəssisənin mənfəət qazanması prosesində həlledici rol oynayır. Tədqiqat işində müqayisələr 
edərək, nəzəri və praktik baxımdan əsas fərqlərin problemlərini ətraflı araşdırır və mühasibat 
uçotu və hesabatını quraraq bir sıra fundamental elementləri fərqli bir anlayışa söykəndiyi 
nəticəsinə gəlinir. İlk növbədə, bu, hesabatların hədəflənməsi, etibarlılığın izahatları, aktivlərin 
təfsiri, hesablama metodunun tətbiqi, ehtiyatlılıq tələbləri, forma və rasionallıq baxımından 
məzmunun üstünlüyü, habelə hesabatların hazırlanmasında peşəkar mühakimələrin (qiymətləndi-
rmələrin) mümkünlüyünə aiddir. 

Açar sözləri: audit, aktivlər, qeyri-maddi aktivlər, müəssiələr, amortizasiya, aktivin dəyərin-
dəki dəyişikliklər. 

GİRİŞ 
Qeyri-maddi aktivlər təşkilatın uzunmüddətli aktivləri kimi təsnifləşdirilir və balans 

hesabatında əks etdirilir. Daxili balans hesabatı təşkilatın əmlakının likvidliyinin artırılması 
prinsipi əsasında qurulmuşdur və beləliklə qeyri-maddi aktivlər müəssisə vəsaitlərinin ən az likvid 
hissəsidir. Maliyyə hesabatlarında amortizasiya edilə bilən qeyri-maddi aktivlərin qalıq dəyəri, 
ilkin qiymətləndirmə ilə hesabat tarixində toplanmış amortizasiya arasındakı fərqi əks etdirir. 

Qeyri-maddi aktivlər iqtisadiyyatdakı uzunmüddətli mülkiyyətdir və müxtəlif qeyri-maddi 
dəyərlərlə göstərilir. Sahibkarlıq subyektlərinin adi fəaliyyətlərində istifadə müddətində tükənirlər. 
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İş adamları qeyri-maddi aktivlərə investisiya qoyurlar, çünki aktivlərdən düzgün istifadə ilə 
uzunmüddətli gəlir gətirdiklərini bilirlər.  

Tədqiqatın məqsədi daxili və beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq qeyri-maddi aktivlərlə 
aparılan əməliyyatların uçotu və auditinin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr hazırlamaqdır. 

Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələr tələb olunur: 
- investisiya fəaliyyətinin yeni növü kimi qeyri-maddi aktivlərin mahiyyətinin hüquqi və 

iqtisadi məzmununu araşdırmaq; 
- Qeyri-maddi aktivlərlə əməliyyatlar üçün tənzimləmə bazasının vəziyyətini 

qiymətləndirmək; 
- Vergi və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi 

metodlarını müqayisə və nəzəri cəhətdən əsaslandırmaq; 
- yerli və xarici praktikada işgüzar nüfuzun uçotunun xüsusiyyətlərini aşkar etmək; 
- mövcud normativ sənədlərə və MHBS tələblərinə uyğun olaraq qeyri-maddi aktivlərin 

uçotu təcrübəsini ümumiləşdirmək, yaxınlaşma yollarını müəyyənləşdirmək; 
- qeyri-maddi aktivlərdən istifadənin səmərəliliyini təhlil etmək üsullarını təklif etmək; 
- təşkilatın qeyri-maddi aktivləri ilə əməliyyatlar auditinin aparılması qaydalarını hazırlamaq. 

 

TƏDQİQAT METODU 
Tədqiqatın əsası mühasibat uçotu, iqtisadi təhlil və audit sahəsində yerli və xarici alimlərin 

işidir.Mühasibat uçotu və audit əməliyyatlarının qeyri-maddi aktivlərlə aparılması metodlarının 
tədqiqi zamanı mühasibat uçotu ilə əlaqədar qanunlar, mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının 
tərtibini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar, beynəlxalq maliyyə hesabatları standartları (BMHS) 
və Vergi Məcəlləsinin qanunlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqat zamanı nəzəri və praktik materialları müqayisə etmək və ümumiləşdirmək üçün 
metodlardan istifadə edilmişdir. Əsas anlayışların formalaşmasında Azərbaycan Respublikasının 
normativ-hüquqi aktlarında və Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarında (MHBS) istifadə 
olunan terminlərdən istifadə edilmişdir. 

 

ƏSAS HİSSƏ 
Qeyri-maddi aktivlər həm təşkilatların özləri tərəfindən yaradılır və həm də aktivlərin 

tərkibinə əhəmiyyətli təsir göstərən innovativ təşkilatlardan əldə edilir. Ümumi strukturda qeyri-
maddi aktivlərin payının artması onların uçotu və auditinin səmərəli təşkili problemini yaradır. 
Qeyri-maddi aktivlər mühasibat sistemində həssas bir mövqeni təmsil edir və onları 
qiymətləndirmək üçün ilk növbədə onların istehsal prosesində nə qədər fəal istifadə olunacağını, 
hazırda hansı gəlirləri gətirəcəklərini və gələcəkdə nələr gətirəcəyini müəyyənləşdirmək lazımdır.  

Qeyri-maddi aktivlərin anlayışı və növləri olduqca müxtəlifdir, lakin hamısı əqli mülkiyyətə 
aiddir. Mövcud hüquqların maddi aktivlərə aid edilməsi üçün \ bir sıra tələbləri, o cümlədən 
aşağıdakıları yerinə yetirmək lazımdır: 

 
• Obyekt iqtisadi mənfəət əldə etmək məqsədi ilə yaradılır və ya əldə edilir, təşkilatın 

mülkiyyətini təsdiq edən sənədləri var. 
• Qeyri-maddi varlığı müəyyənləşdirmək imkanı. 
• 12 aydan çox müddətə obyektin istifadəsi. 
• Obyekt sonrakı satış məqsədi ilə alınmır və ya istehsal edilmir. 
• Qeyri-maddi aktivin pul dəyəri var. 
Bundan əlavə, qeyri-maddi aktivlərin təsnifatı əqli mülkiyyətin qeyri-maddi xüsusiyyətini 

müəyyənləşdirir.Hazırda ölkəmizdə qeyri-maddi aktivlərin uçotu üçün standartlar tətbiq edirlər, 
lakin maliyyə hesabatlarının beynəlxalq maliyyə hesabat standartlarına (BMHS) 
uyğunlaşdırılması kontekstində müəssisələr qeyri-maddi aktivlər haqqında dövlət standartlarını 
diqqətlə öyrənməlidirlər. 
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Daxili standartlar ilə MHBS arasındakı ilk əhəmiyyətli fərq birbaşa obyektin qeyri-maddi 
aktivlərə aid edilə biləcəyi meyarlardır. Belə ki, aktivin qeyri-maddi aktiv kimi tanınmasının vacib 
bir meyarı şirkətin aktivin özünün mövcudluğunu və ondan istifadə üçün müvafiq müstəsna 
hüququnu təsdiq edən sənədlərin düzgün tərtib edilməsidir. Eyni zamanda, MHBS-da 
müəssisənin aktivə nəzarət etdiyini müəyyən edən aydın bir şərt yoxdur - o, yalnız "adətən 
məhkəmədə həyata keçirilə bilən qanuni hüquqlardan irəli gəlir".  

Bu tanınma meyarlarını, həmçinin standartları müəyyən edən məhdudiyyətləri nəzərə alaraq 
müəyyən obyektlərin qeyri-maddi aktivlərin bir hissəsi kimi tanınması barədə nəticə çıxara 
bilərik: 

a) Ticarət nişanları və markalar qeyri-maddi aktivlərdir; MHBS-a əsasən, yalnız biznes 
birləşməsinin bir hissəsi kimi alınan ticarət nişanları (əmtəə nişanları) alınması faktiki xərcləri 
miqdarında tanınır. Şirkət daxilində yaradılan ticarət nişanları (ticarət nişanları) aktiv kimi 
tanınmır, lakin hesabat dövrünün əməliyyat xərclərinə daxil edilməlidir; 

b) Daxili lisenziyalar qeyri-maddi aktivlər kimi tanımır - təxirə salınmış xərclər kimi uçota 
alınır. BMHS, əksinə, lisenziyalar və digər hüquqlar (bu proqrama daxil olan proqram 
təminatından istifadə üçün lisenziyalar istisna olmaqla) şirkətin qeyri-maddi aktivlərinə daxildir. 
Əvvəlcə bu cür aktiv balans hesabatında faktiki maya dəyəri ilə tanınır. Lisenziyanın yenilənməsi 
ilə bağlı xərclər, kapitallaşdırılır bu lisenziyanın ömrünü artırmaq. Yeni bir lisenziya qeydiyyata 
alınırsa, o zaman ayrı bir aktiv kimi nəzərə alınır və lisenziyalı hesabın müddəti bitmədən 
tamamilə silinməlidir; 

c) tədqiqat və inkişaf (R&D) Qeyri-maddi aktiv kimi tanınır. BMHS, tədqiqat işlərinin 
nəticəsindən asılı olmayaraq baş verdiyi anda xərclər kimi nəzərə alınması tələb olunur və bunu 
tədqiqat mərhələsində müəssisənin gələcəkdə iqtisadi fayda yarada biləcək maddi varlığını 
nümayiş etdirə bilməməsi ilə izah edir. 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR  
Mühasibat uçotu və auditin beynəlxalq standartlara uyğun islahatı şəraitində mühasibat uçotu 

və auditinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tövsiyələrin hazırlanmasının vacibliyi dissertasiya 
mövzusunun seçilməsinə, aktuallığına, işin məqsəd və vəzifələrini əvvəlcədən 
müəyyənləşdirməsinə səbəb oldu. Tədqiqat prosesində aşağıdakı elmi nəticələr əldə edildi: 

- Qeyri-maddi aktivlərin iqtisadi məzmununun və MHBS-a uyğun olaraq tanınması 
meyarlarının müqayisəli təhlili, bu bizə daha da yaxınlaşma yollarını göstərməyə imkan verir; 

- qeyri-maddi aktivlərin çoxsəviyyəli, çoxfaktorlu təsnifatı tövsiyə olunur ki, bu da mühasibat 
uçotu, audit və onlardan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin təhlili üçün daha yaxşı praktik əsas 
yaratmağa imkan verir; 

- vergi sistemi və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq qeyri-maddi aktivlərin 
amortizasiyasının uçotunda əsas metodoloji fərqləri müəyyənləşdirilmiş və sistemləşdirilmişdir; 

- bir təşkilatın qeyri-maddi aktivlərinin uçotu və inventarizasiyasında auditin aparılması üçün 
əsas prosedurlar hazırlanmışdır; 

- Qeyri-maddi aktivlərin istifadəsinin mənfəətliliyini müəyyən etməyə imkan verən tərkibi-
nin, quruluşunun və istifadəsinin səmərəliliyinin təhlili üçün təklif olunan analitik prosedurlar; 

- balans hesabatında izahatlarda, əlavələrdə və əlavələrdə, qeyri-maddi aktivlərin keyfiyyət 
xüsusiyyətlərinə görə inkişafının əsas istiqamətlərini əks etdirməyin tövsiyə olunduğu, bu da 
müvafiq qeyri-maddi aktivin təsirinin gələcəkdə nə dərəcədə əldə olunacağını tam müəyyən 
etməyə imkan verir. 
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XÜLASƏ 
ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ probleminə münasibətini dəyərləndirən bu məqalədə iki dövlət 

arasında olan münasibətlər, ABŞ-ın münaqişənin həlli üçün atdığı addımlar və münaqişənin 
həllində ABŞ-ın maraqları analiz edilir.ABŞ ATƏT-in həmsədri olaraq Dağlıq Qarabağ 
probleminin həlli istiqamətində fəallıq göstərən mühüm aktordur. SSRİ parçalandıqdan sonra yeni 
yaranan müstəqil dövlətlərlə ABŞ münasibətlər qurmağa başladı. ABŞ regiondakı digər 
dövlətlərlə münasibətləri inkişaf etdirsə də, erməni lobbisinin təsiri nəticəsində Azərbaycanla 
əlaqələr inkişaf etdirilmədi. Erməni lobbisinin əsas vəzifələrindən biri, qondarma Dağlıq Qarabağ 
Respublikasının tanınmasına və ona yardım göstərilməsinə nail olmaqdır. Münaqişə zamanı ABŞ 
Ermənistana ən böyük xarici yardım göstərdi. Ölkənin un ehtiyacı pulsuz olaraq qarşılandı. 
Erməni lobbisinin səyləri nəticəsində 907-ci düzəlişin qəbul olunması Azərbaycanı ABŞ-ın 
yardımlardan məhrum etdi.Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra ABŞ-la Azərbaycan 
arasında olan münasibətlər sürətlə inkişaf etməyə başladı. ABŞ-ın Azərbaycana qarşı olan 
münasibəti dəyişməyə başladı. Bu gün iki dövlət arasında olan münasibətlər strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə yüksəlsə də, ABŞ erməni lobbisi və Rusiya amilinə görə Dağlıq Qarabağ probleminin 
həlli ilə bağlı ciddi addımlar ata bilmir. 

AÇAR SÖZLƏR: ABŞ-1, AZƏRBAYCAN-2, DAĞLIQ QARABAĞ-3 
 

GIRIŞ 
ABŞ Ermənistanı 1991–ci ilin dekabrında, Azərbaycanı isə 1992–ci ilin fevralında rəsmən 

tanıdı. 12 dekabr 1991-ci ildə ABŞ-ın dövlət katibi Ceyms Beyker Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə 
bağlı ilk açıqlamasında bildirdi ki, Azərbaycan kimi döyüşmək üçün silahlanan bəzi dövlətlər 
Qərbdən dəstək almayacaqlar. Ceyms Beyker 12 fevral 1992-ci ildə Bakıya etdiyi səfərdə ABŞ-ın 
Dağlıq Qarabağdakı etnik azlıqlara zəmanət vermədən Azərbaycana kömək etməyəcəyini 
vurğuladı. 12 mart 1992-ci ildə Xocalı qətliamı ilə əlaqədar ABŞ rəhbərliyi Azərbaycanı və 
Ermənistanı atəşkəs elan edərək yaranan fəlakətləri dayandırmaq üçün ATƏT çərçivəsində 
problemi həll etməyə çağırdı. Ancaq bu ifadədə faciəni törədənlər haqqında heç bir məlumat yox 
idi. 

Münaqişə zamanı ABŞ, erməni diasporunun təsiri altına düşərək, Ermənistanla birlikdə yer 
aldı və bu problemə xristian-müsəlman çərçivəsindən baxmağa üstünlük verdi. ABŞ-ın Qarabağ 
problemi ilə bağlı bu siyasəti Azərbaycanın Qarabağ məsələsi üzərində daha çox Rusiya 
Federasiyasına yaxınlaşmasına səbəb oldu. Erməni lobbisinin ABŞ siyasətinə təsirinin ən bariz 
sübutu 1992–ci ildə "Azadlığa Dəstək Aktına" 907–ci düzəlişin qəbul olunmasıdır. 1992-ci ilin 
oktyabrında ABŞ Konqresi keçmiş sovet respublikalarına dövlət yardımını tənzimləyən "Azadlığı 
Dəstək Aktı" adlı qanun qəbul edib. Bu qanunun 907-ci bölməsinə edilən düzəlişə əsasən ABŞ 
hökumətinin Azərbaycanın rəsmi strukturlarına yardım göstərməsi qadağan edildi. 907-ci 
düzəlişin qəbul olunması nəticəsində yeni müstəqillik qazanmış və böyük çətinliklərlə üzləşən 
Azərbaycan Respublikası səkkiz il ərzində ABŞ yardımından məhrum olub. ABŞ tərəfindən 
müxtəlif formalarda Azərbaycana gələn yardımlar QHT - lər vasitəsilə həyata keçirilib. Bu, 
Ermənistana edilən yardımla müqayisədə xeyli məhdud idi. 17 fevral 1993-cü ildə Miçiqan 
ştatından olan Devid Bonyerin təklifi ilə Nümayəndələr Palatası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
dair 86 saylı qətnamə qəbul etdi. Azərbaycana qarşı olan bu qərarda ABŞ administrasiyasından; 
Ermənistana humanitar yardımın artırılması, BMT və ATƏT çərçivəsində Dağlıq Qarabağ 
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məsələsi ilə bağlı ədalətli qərarların dəstəklənməsi, Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın blokadası-
nın beynəlxalq hüquq normalarına uyğun gəlmədiyini ifadə edərək ən qısa müddətdə blokadanın 
qaldırılması və Azərbaycana qarşı qoyulan məhdudiyyətlərin davam etdirilməsi tələb edildi. 

1993-cü ilin əvvəlinə qədər ABŞ Ermənistanla Azərbaycan arasındakı Qarabağ münaqişəsin-
də Ermənistan tərəfini münaqişədə haqlı hesab edib və Ermənistana siyasi və maliyyə yardımı 
göstərən bir çox bəyanatlar verib. Heydər Əliyev 1993-cü ilin ortalarında hakimiyyətə gəldikdən 
sonra Azərbaycan ilə ABŞ arasında münasibətlər sürətlə inkişaf etməyə başladı. Birgə 
bəyanatlarında Azərbaycan və ABŞ Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün beynəlxalq hüquq 
normalarına uyğun qərarlar qəbul etməyə və yaxşı münasibətlər qurmağa hazır olduqlarını 
bildirdilər. Bəyanatlarda Qarabağın Azərbaycan Respublikasının ərazisi olduğu təsdiqlənir. ABŞ-
ın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibəti Ermənistanın Kəlbəcəri işğal etməsindən sonra 
dəyişdi. ABŞ-ın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Kəlbəcərə hücumunu qınadı və bu hücumla 
əlaqədar narahatlıqlarını Ermənistan rəhbərliyinə və Dağlıq Qarabağ ermənilərinə bildirdi. 
Kəlbəcərin Ermənistan tərəfindən işğalı ilə bağlı ABŞ prezidenti Bill Klinton Azərbaycan 
Prezidentinə məktub göndərərək, ermənilərin Kəlbəcəri işğal etməsini pislədi. Daha sonra isə 
ABŞ Ermənistannın Kəlbəcərdən dərhal və tamamilə çıxmasını istədi və Azərbaycanı beynəlxalq 
təşkilatlarda dəstəkləməyə başladı.BMT Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 
bağlı yeddi bəyanat və 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri qəbul etdi. ABŞ bu qərarların qəbul 
edilməsində Azərbaycanın lehinə səs verdi.Eyni zamanda, həmin dövrdə ABŞ Türkiyə və Rusiya 
ilə birlikdə erməni silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılması və münaqişənin 
ATƏM çərçivəsində danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılması planının hazırlanmasında və onun 
həyata keçirilməsi istiqamətində səylər göstərirdi. 

ABŞ Prezidenti Bill Klintonun Heydər Əliyevə göndərdiyi məktubda qeyd edilənlər ABŞ-ın 
Qarabağ problemi ilə bağlı mövqeyinin tamamilə dəyişdiyinin ən aydın göstəricisi idi. 8 noyabr 
1996-cı il tarixli məktubda Klinton Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və müharibənin beynəlxalq 
hüquq prinsipləri əsasında həllini dəstəklədiyini bildirdi. 15 may 1997-ci ildə Heydər Əliyev 
ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Richard Kauzlarichi qəbul etdi və səfir Bill Klintonun məktubunu Heydər 
Əliyevə təqdim etdi. Bu məktubla Bill Klinton Heydər Əliyevi ABŞ-a rəsmi səfərə dəvət etdi. Bu 
dəvətlə Heydər Əliyev ABŞ-a ilk rəsmi səfərini 27 iyul-7 avqust 1997-ci il tarixləri arasında etdi. 
Ulu Öndər Heydər Əliyevin ABŞ-a səfərləri ABŞ-ın imkanlı maliyyə-kredit qurumlarının 
Azərbaycana meil göstərən neft şirkət və birliklərinə qoşulmasına da ciddi təkan verdi. Bir qayda 
olaraq, bu ölkənin maliyyə-kredit idarələri ABŞ-ın tam siyasi və beynəlxalq himayəsi altında 
olmayan, Amerikada dəstəklənməyən və onun strateji tərəfdaşı hesab olunmayan ölkələrə 
sərmayə qoymağa xüsusi səy göstərmirlər. Lakin səfərin nəticəsi olaraq, bu yönümdə vəziyyətdə 
ciddi dəyişiklik baş verdi və nəinki ABŞ-ın güclü maliyyə-kredit strukturlarının Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərmək istəyən neft kompaniyalarına qoşulması meyili müşahidə olundu, habelə, bu 
sahədə işlərin gücləndirilməsi qərarlaşdırıldı. 

Hakimiyyətə gəlişindən sonra regionda fəal xarici siyasət yürütməyə başlayan Heydər Əliyev 
Rusiya ilə ABŞ arasında tarazlıq siyasətini həyata keçirdi və regionda daha təsirli daxili və xarici 
siyasət yürütdü və sabitliyi təmin etdi. Heydər Əliyev təcrübəli dövlət xadimi kimi, beynəlxalq 
münasibətlərin praqmatik mahiyyətini və enerji ehtiyatlarının siyasi varlıq kimi dəyərini dərk 
edirdi. Neft bazarı sayəsində böyük dövlətlər, xüsusən də ABŞ Azərbaycanla yaxın münasibətlər 
qurmağa çalışdı. "Əsrin müqaviləsi" ilə Azərbaycan bazarında ən böyük paya sahib olan ABŞ-ın 
siması dəyişdi. Razılaşmadan sonra Heydər Əliyevin ABŞ-a səfəri ilə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artırdı. Azərbaycanın zəngin neft ehtiyatlarını 
Azərbaycan-ABŞ münasibətlərini təşkil edən əsas amillərdən saymaq olar. ABŞ, Rusiya və İran 
arasında tarazlıq yaradan Azərbaycan 1994-cü ildən sonra Xəzər neftinindən məharətlə istifadə 
edərək ABŞ-ın regiona yönəlməsini təmin etdi və ölkə olaraq inkişaf etməyə və başda Dağlıq 
Qarabağ problemi olmaq üzrə bir çox probleminin beynəlxalq səviyyədə ədalətli həllini tapmağa 
başlamışdır. ABŞ və Azərbaycan arasındakı yaxınlaşma Ermənistanda rezonans doğurdu və 
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Ermənistan prezidenti Levon Ter Petrosyan Qarabağ probleminin həlli üçün isti mesajlar verməyə 
başladı. 

Azərbaycan-ABŞ münasibətləri 2001-ci ilə qədər təhlil edildikdə görürki əvvəlki illərə 
nisbətən ABŞ-ın Azərbaycana qarşı diqqəti artdı.2001-ci ilin aprelində Key Westdə Ermənistanla 
Azərbaycan arasında aparılan danışıqlar, tərəflərin bu günə qədər razılığa çox yaxın olduğu bir 
vaxt idi. Burada görürük ki, Buş administrasiyası uzun sürən mübahisənin həlli üçün daha fəal 
vasitəçilik strategiyası qəbul etdi. Daha sonra 11 sentyabr hadisəsi baş verdi və Buş administrasi-
yasının "terrorizmə qarşı qlobal müharibə" başlatması, administrasiyasının prioritetlərini kökün-
dən dəyişdirdi. Obama dövründə bəzi addımlar atılsa da, heç bir yaxşılaşma əldə edilmədi və 
Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün aktiv və yüksək səviyyəli diplomatik səylər göstərilmədi. 

Obamadan fərqli olaraq, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedyev bu müddət ərzində daha fəal 
və birbaşa Dağlıq Qarabağ sülh prosesisylə maraqlandı. 2010-cu ilin iyununda Sankt-Peterburqda 
Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri ilə görüşən Medvedyevin, 2008-ci ildə prezident olandan 
sonra keçirdiyi altı üçtərəfli sammitlərdən biri idi. Medvedyev 6 belə görüş keçirsə də, Obama heç 
bir görüş keçirmədi. 

ABŞ-da Obama administrasiyasının ABŞ-ın vasitəçilik rolunu Rusiyaya təhvil verdiyi barədə 
tənqidlər var idi. Obama administrasiyasının Rusiya ilə münasibətlərdə "yenidən qurma" 
siyasətinə keçməsi, ABŞ-ın bölgədə daha çox Rusiya mərkəzli bir strategiya həyata keçirməsinə 
səbəb oldu.Bu da Azərbaycan və bölgədəki digər ölkələrlə əlaqələri daha da aşağı səviyyəyə 
endirdi. 

ABŞ tərəfindən 1998-2000-ci illərdə qondarma DQR-ə hər il 2,5 milyon dollar, 2001-2006-cı 
illərdə hər il 3 milyon dollar, 2006-cı ildə 5 milyon dollar, 2007 və 2008-ci illərdə hər il 6 milyon 
dollar, 2009 və 2010-cu illərdə hər il 8 milyon dollar, 2011-ci ildə 10 milyon dollar maliyyə 
yardımı edib. 2012-ci ildə isə ABŞ qondarma DQR-ə maliyyə vasaiti ayırmayıb. Beləliklə, ABŞ-
ın qondarma Dağlıq Qarabağa indiyədək ayırdığı yardımın ümumi məbləği təxminən 60 milyon 
dollar olub. Bu cür yardımlar Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına 
xidmət etmir və ABŞ-ın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörməti əks etdirmir. Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycanın idarəçiliyi altında olmasa da, onun suveren ərazisinin bir hissəsidir. 

ABŞ regiondakı müttəfiqi Türkiyə 
ABŞ regionda tarazlıq siyasəti yürüdürdü və İrəvanla Tehranın yaxınlaşmasından 

qorxurdu.ABŞ münaqişənin ilk illərində regionda nüfuz yaratmaq üçün müttəfiqi Türkiyədən 
istifadə etmək istəyirdi.Türkiyə isə 1990-cı illərin əvvəlində Qafqaz və Orta Asiyada gedən 
prosesləri SSRİ-nin daxili işləri olaraq görürdü. Dövrün prezidenti Turqut Özal ABŞ-a səfəri 
zamanı Azərbaycan türklərinin şiə olduqlarını bildirərə neytral mövqe tutmuşdu. Turqut Özaldan 
sonra Süleyman Dəmirəl ABŞ-dan regiondakı təsirini artırmasını istədi. 1992-ci ilin mayında 
ABŞ hələ də erməniləri törətdikləri qırğına görə qınamamışdı. Üstəlik Türkiyədə müharibəyə sıx 
müdaxilə müzakirələri gedirdi, ABŞ Xarici işlər nazirinin müavini Tomas Niles, Türkiyənin hərbi 
müdaxiləsinə qarşı olduqlarını, Türk diplomatiyasının bundan sonra əsl məharət göstərməsi lazım 
olduğunu ifadə etmişdir. 

ABŞ prezidenti Corc Buş və xarici işlər naziri Ceyms Beyker, İrəvanı hücumları dayandır-
ması mövzusunda razı salmağa çalışarkən, Türkiyəyə də müdaxilə etməməsi mövzusunda 
xəbərdar edirdi. ABŞ-ın ən çox qorxduğu ehtimal isə İrəvanın Türkiyəyə qarşı İranla əməkdaşlıq 
etmək ehtimalıydı. 

Türk düşmənçiliyi ilə tanınan Kaliforniya Qubernatoru Dökmeciyan isə tarixçiləri soyqırım 
iddiasını sənədləşdirmək üçün əzmlə işləməyə dəvət etdi. Erməni diasporu bu məsələni həyati 
problem elan etdi: “Bizim üçün soyqırım qanun layihəsi zəlzələ fəlakəti ilə eyni dərəcədə 
prioritetdir” bildirərək bu mövzuda ciddi olduqlarını ifadə etdilər. ABŞ-da olan erməni lobbisi 
bütün gücünü Ermənistan zəlzələsindən sonra Ermənistanın yenidən qurulması üçün xərcləyirdi. 
Erməni diasporunun ABŞ və Rusiya nəzdindəki möhtərəmliyi və fəaliyyəti Türkiyə üçün daim 
çətinlik yaratmışdır. ABŞ-dakı Erməni lobbisi həm ABŞ-ın həm də Türkiyənin münaqişənin 
taleyində rol oynamasına mane oldu.  
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TƏDQIQAT METODU 
Tədqiqatda müqayisəli təhlil metdodundan istifadə olunmuşdur ki, bu da araşadırılan 

mövzunun müxtəlif üsullarla nəzərdən keçirilməsinə şərait yaratmışdır. 

NƏTICƏ 
ABŞ Qarabağ problemində tərəf olmaq yerinə həll yönümlü siyasət izləmiş olsaydı Cənubi 

Qafqaz və Orta Asiya ölkələri içərisində fərqli bir nöqtədə dayanan Azərbaycanın dəstəyi ilə bu 
gün Rusiya Federasiyasının və İranın Qafqazdakı səylərinin qismən qarşısını ala bilərdi. Rusiya 
Federasiyası ilə müqayisədə sonradan bölgəyə maraq göstərən və burada nüfuz yaratmağa çalışan 
ABŞ ümumiyyətlə Qafqaz və xüsusən Dağlıq Qarabağ siyasətində geçikdi.Dağlıq Qarabağ 
problemində ABŞ həm ölkəsindəki erməni diasporunun təsiri altındadır, həm də regional 
maraqları nəzərə alaraq "tarazlıq siyasəti" aparmağa çalışır.ABŞ şirkətlərinin Azərbaycanla ticarət 
və təhlükəsizlik əlaqələrinin inkişaf etdirməsiylə Konqresdəki erməni lobbisinin təsiri getdikcə 
azaldı. Neft yataqlarının istismarı ilə bağlı “Əsrin müqaviləsi” imzalandıqdan sonra ABŞ-ın 
Azərbaycanda strateji və ticarət maraqları artdı. Lakin "Azadlığa Dəstək" Aktına əlavə edilmiş 
907-ci maddədə nəzərdə tutulmuş sanksiyaların davam etməsi ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ 
probleminin həllində effektivliyini və obyektivliyini məhdudlaşdırdı. 11 sentyabr 2001-ci ildən 
sonra başlayan yeni dövrdə münasibətlər, xüsusilə terrorizmə qarşı mübarizədə Azərbaycanın 
hərtərəfli dəstəyi ilə əməkdaşlıq etməyə başladı. İki dövlət arasında artan siyasi və iqtisadi 
əlaqələrə baxmayaraq ABŞ-dakı erməni lobbisinin Azərbaycana qarşı fəaliyyətini davam etdirdiyi 
görülür. Ancaq erməni lobbisinin Konqresə təsiri 1990-cı illərlə müqayisədə azaldı. ABŞ-ın 
Azərbaycana qarşı siyasətində administrasiya ilə Konqres arasında fikir ayrılıqları var. Dağlıq 
Qarabağ məsələsi ilə bağlı erməni lobbisinin təsiri altında olan Konqres Azərbaycanla 
münasibətlərə qarşı çıxsa da, neft şirkətlərinin təsiri altındakı rəhbərlik Azərbaycanla 
münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışır və hələ də Ermənistanı münaqişənin həllinə çağırır. ABŞ-ın 
Qarabağ probleminin həllini axtarması bölgədəki maraqları baxımından qaçılmazdır. 
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XÜLASƏ 
Məqalədə əsas məsələ coğrafi mövqeyinə və neft ehtiyatlarına sahib olması səbəbilə ABŞ-ın 

diqqət mərkəzinin Orta Şərq regionuna yönəlməsidir. Burada həmçinin sözügedən region ilə 
əlaqədar olaraq ABŞ-ın xarici siyasətində həyata keçirdiyi enerji strategiyasının əsasını Böyük 
Orta Şərq layihəsi tutmuşdur. 
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GIRIŞ 
21 yüzillikdə beynəlxalq əlaqələrdə və dövlətlərin xarici siyasət strategiyalarını müəyyən 

edən ünsürlərdən biri də enerji qaynaqlarıdır. Sənaye inqilabından bu yana dünyada enerji 
qaynaqlarına sahib ola bilmək üçün kəsgin bir yarış başlamış və enerji böyük oyunçularının 
ekonomik, hərbi və politik maraqları 1900-cü ildən bu yana gizli və ya açıq formada qlobal, 
beynəlxalq problemlərə səbəb olmuşdur. Son əsr içində baş verən müharibələrin, münaqişələrin – 
Birinci Dünya Müharibəsi, İkinci Dünya Müharibəsi, Kuba Böhranı, Vyetnam Müharibəsi, Ərəb- 
İsrail Münaqişəsi, Süveys böhranı, Körfəz əməliyyatlarının təməlində ya da baş verməsinin yan 
faktorlarında mütləq bir enerji geopolitikası və enerji təhlükəsizliyi yer almışdır. [1] İkinci Dünya 
Müharibəsi yekununda Trumen idarəçiliyi, Sovetlər Birliyinə qarşı çevrələmə siyasəti apararkən, 
digər tərəfdən Orta Şərqdə zəifləməyə başlayan İngiltərənin yerini doldurma istəyində olduğu bir 
mənada ortaya qoymuşdu. ABŞ, 1957-ci il Eisenhower doktrinası ilə tam da Orta Şərqə yönəldi. 
1957-ci il, 15 yanvar Prezidentin Konqrese müraciəti ilə mart ayında təsdiqlənən “Hüquqa 
əsaslanan dünyada sülh” doktrinasına görə Orta Şərqin əhəmiyyətini qısa şəkildə 3 faktorla izah 
etmək olar. Orta Şərqin 3 qitənin qovşağında yerləşməsi, onun ticarət ,xammal əhəmiyyəti və ən 
əsası dünya neft ehtiyatlarının 2/3-ə sahib olması. Doktrina Orta Şərq ölkələrinə ekonomik və 
hərbi yardımın göstərilməsini, kommunist nəzarətində olan hər hansı bir dövlətdən bu dövlətlərə 
hücum edilməsi halında və bölgə dövlətlərinin istəməsi halında, Amerikan Silahlı Qüvvələrinin 
istifadəsi nəzərdə tutulmuşdu. Bununla ABŞ bir tərəfdən Ərəb ölkələri ilə daha yaxın əlaqələr 
qurmağa, digər tərəfdən SSRİ-ni kontrol altında tutmağa çalışırdı. [2] Bununla birlikdə, 1970-ci 
illər neft böhranından sonra, 80-ci illərdə elan edilən Karter doktrinasında isə Fars körfəzinə 
ediləcək hər hansı bir hücum ABŞ-ın həyati maraqlarına ediləcək bir hücum olaraq 
dəyərləndiriləcək və hərbi qüvvələr daxil olmaqla hər vasitə ilə qarşısının alınmasını nəzərdə 
tuturdu. 20-ci əsrin sonunda beynəlxalq sistemdə meydana gələn proseslər ABŞ özünün qlobal bir 
güc olaraq görünməsilə nəticələnmişdir. ABŞ həyatı əhəmiyyətli qeyd etdiyi stratejik bölgələrdə 
özünə rəqib ola biləcək region və qlobal güclərin ortaya çıxmasını əngəlləmək üçün hərbi gücünü 
bu bölgələrə yaymaq istəmişdir. Əfqanıstan və İraq müharibələri səbəbilə bu ölkələrə yaxın 
bölgələrdə qurduğu bir çox hərbi qüvvələri buna açıq sübutdur. Bunun yekununda ABŞ Böyük 
Orta Şərqdə öz maraqlarını qoruyacaq politikalar yaratma və tətbiq etmə yoluna daxil olmuşdur. 

TƏDQİQAT METODU  

ABŞ-IN ENERJI STRATEGIYASI VƏ BÖYÜK ORTA ŞƏRQ LAYIHƏSI 
Amerikanın qlobal hegemonçuluğunun miqyasları çox genişdi, lakin dərin deyildir:həm 

daxili həm də xarici məhdudiyyətlərlə qarşısı alınır.Keçmiş imperiyalardan fərqli olaraq 
Amerikanın hegemonçuluğu bilavasitə idarəçiliyin həyata keçirilməsini deyil, həlledici təsir 
göstərilməsini nəzərdə tutur. Həmçinin, bu da faktdır ki, Amerika öz sərhədləri xaricində diktator 
olmaq üçün daxildə həddindən artıq demokratikdir. Bu, Amerikanın gücünün istifadə olunmasını, 
xüsusən də onun hərblə təhdid etmək imkanlarını məhdudlaşdırır.Lakin, gözlənilməz təhlükənin 
meydana çıxması və ya cəmiyyətin daxili rifah hissinin təhdidlərə məruz qalması, insan 
qurbanlarını tələb edən mübarizə demokratik instiktlərlə bir araya sığmır. 

 21-ci əsrdə dövlətlərarası güc mübarizəsində əsas mövcud enerji qaynaqlarına çatma, enerji 
xəttləri üzərində nəzarəti ələ keçirməkdir və məhz bu məqsədlərə nail olmaq beynəlxalq rəqabətə, 
tarixi iddiaların qızışdırılmasına, imper niyyətlərin doğmasına səbəb olur. [3] 

Böyük Orta Şərq layihəsi ilk olaraq, 2003-də ABŞ-ın NATO nəzdindəki Daimi Təmsilçisi 
R.Nikolas Börns tərəfindən Praqada, ABŞ Dövlət Katibi Köməkçisi Mark Grozman, o zamankı 
ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisi, sonralar isə dövlət katibi olmuş 
Kondoliza Rays tərəfindən ifadə olunub. [4] Daha sonra 2004-cü ilin əvvəlində Davosda ABŞ 
vitse-prezidenti Dick Cheney tərəfindən dilə gətirilən Böyük Yaxın Şərq Layihəsinin sözdə olan 
məqsədləri qısa şəkildə bu cür idi: 

- Bölgədə sabitliyi təmin etmək, 
- Fələstin-İsrail münaqişəsinə iki dövlətli həll, 
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- Terrora dəstək verən ölkələrlə müharibə aparmaq, 
- Yaxın Şərq ölkələrində siyasi və iqtisadi məsələlərə dəstək vermək. 
  Məhz 2000-ci illərin əvvəllərində ortaya çıxan bu plan Yaxın Şərq xəritəsinin 

dəyişdirilməsini, Amerika tərəfindən Yaxın Şərqin yenidən şəkilləndirilməsi nəzərdə tuturdu. 
Ancaq kifayət qədər mübahisəli olan və hətta bir sıra hallarda inkar olunan bu layihə Qərbdən 
Mərakeşin Atlantik sahillərindən başlayaraq Şərqdə Pakistanın şimalındakı əraziləri, şimalda 
Türkiyənin Qara dəniz sahillərindən cənubda Ədən və Yəmənə qədər uzanan bölgəni əhatə 
edirdi(Mərakeşdən Çin sərhədlərinə qədər 22 ölkənin siyasi və iqtisadi coğrafiyasının 
dəyişdirilməsi). Layihənin məqsədi kimi müsəlman ölkələrində demokratik şərait yaratmaq və 
azad ticarət bazarları formalaşdırmaqdır. Böyük Yaxın Şərq layihəsi ABŞ-da 2001-ci il sentyabrın 
11-də “Əl-Qaidə” tərəfindən törədilmiş terror hücumlarının ardınca hazırlanıb. Məhz 11 sentyabr 
2001 hadisələrindən sonra ABŞ dünyanı öz maraqlarına görə şəkilləndirmə yoluna daxil oldu 
Layihənin Corc Buşun prezidentliyi dövründə (2001-2009-cu illərdə) Vaşinqtonun region 
siyasətində yer aldığı qeyd olunur. Layihədə Orta Şərqdəki idarəçilik sistemlərini Qərb 
standartlarına görə yenidən formalaşdırmaq və demokratiyanın bölgədə hakim etmək yer almışdır. 
Bununla yanaşı, Orta Şərqdəki mövcud avtoritar və totalitar dövlət quruluşları qlobal sistemə təsir 
göstərməkdədir və edilməsi gərəkən bu dövlət quruluşlarını yenidən formalaşdıraraq onları qlobal 
sistemə inteqrasiya etməkdir.Bu fəaliyyəti çətinləşdirən amillər içərisində radikal İslam və 
millətçilik faktorları qeyd edilmişdir. Orta Şərq 2003-cu ildən etibarən demokratiyanı yaymağı 
məqsəd görən bir sıra addımlara şahidlik etdi.Bunlardan biri, 2003-cü ildə Dünya İqtisadi 
Forumunun davamı olan Ərəb İş Şurası, digər bir addım Yəmən tərəfindən dəstəklənən və 52 
ölkənində istirak etdiyi konfrans və qəbul edilən Sana Deklarasiyası və daha sonra Tunis 
Deklarasiyası buna misaldır. Təməl hədəf kimi hökümət və sivil toplum arasında əməkdaşlığın 
artırılması, sərbəst seçim haqqı, müstəqil mühakimə, hüququn üstünlüyü, qadın hüquqları, azad və 
müstəqil media sektoru və.s qeydlər sənədlərdə öz yerini almışdır. [5] 

Tarix boyunca, beynəlxalq sistem və bu sistem içərisində aktorların mövqeyi zaman içində 
dəyişməkdədir. Məsələn, 1980-lərin ya da 1990-ların vəziyyəti indi yoxdur və bu dəyişikliklər 
aktorları, onların güc mübarizəsini, bölgələri dəyişdirəcək və təsir göstərəcəkdir. Ərəb xalqlarının 
da 2010-cu ilin sonlarında başlatdığı dəyişim də bu düşüncəni dəstəkləməkdədir.  

 Ümumilikdə dünyada hansi geopolitik sahənin ön plana çıxdığını və hərbi işğal hədəfində 
olduğunu müəyyən edən öncəlikli meyyar; stratejik qaynaqlar olaraq bilinən petrol, təbii qaz, 
almaz, uran, qızıl kimi yer altı mədənlərinin olmasıdır.Bu bölgələr təbii olaraq beynəlxalq 
sərmayənin süverenlik sahəsini təşkil edir.Bu səbəbilə edilməsi lazım olan Orta Şərqin 
qloballaşdırılmasıdır. Brejezinskiyə görə, enerji qaynaqlarına çatmaq, qlobal maraqları hərəkətə 
keçirir, tarixi iddiaları alovlandırar, beynəlxalq rəqabətə səbəb olar. Bölgədə olan güc boşluğu, 
etnik , dini və. s kimi ziddiyyətlər vəziyyəti daha da qeyri-müəyyən edir. ABŞ Enerji İnformasiya 
Dairəsinin 2011-ci ildə dərc edilən təxminlərinə görə, 2008-ci ildən 2035-ci ilə qədər dünya enerji 
istifadəsi 53 % artacaq. Bu vəziyyətdə enerji üzərində yaranan rəqabət səbəbilə, Orta Şərq bölgəsi 
üzərindəki maraq toqquşması da öz növbəsində artacaq. [2] Böyük Orta Şərqdə Avropa və ya 
Rusiya təsirli olarsa, dünyanın ən böyük gücü halina gələr, əgər Amerika bu bölgələri kontrol edə 
bilməzsə, hərbi və siyasi amillərdə daxil olmaqla, ekonomik çərçivədə bir geriləməyə səbəb 
olacaqdır. Məhz bu səbəbdən əgər önündə bir əngəl var isə, demokratiya adına oraya müdaxilə 
edər və demokratiya tələb ediləcəkdir. ABŞ XX əsrin sonlarından etibarən bilinən dünya 
hakimiyyəti teorilərindən ayrı olaraq, enerji hövzələrinin çevrələnməsinə dayanan yeni bir 
stratejik anlayış yaratmağa başlamışdır.Qlobal hakimiyyətin müəyyən edici ünsürü kimi enerji 
qaynaqları üzərində duraraq, “enerji qaynaqlarına nəzarət edən dünyaya nəzarət edər” fikri ilə 
açıqlana bilən bu yeni geostrategiya, 21-ci əsrdə beynəlxalq mübarizənin əsas çərçivəsini 
açıqlayan bir teori halına gələrək, SSRİ-nin dağılmasından sonra soyuq müharibə dövründə təsirli 
ola bilmədiyi Orta Asiya və Orta Şərqdə yeni təsir dairəsi yaratmağa çalışmışdır.“Enerji 
hakimiyyəti nəzəriyyəsi” olaraq adlandırdığımız bu yanaşmaya görə ABŞ-in əsas məqsədi 
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bölgədəki enerji qaynaqlarına sahib olma və onun keçdiyi yollar üzərində nəzarəti ələ 
keçirməkdir.ABŞ-in Enerji Hakimiyyəti nəzəriyyəsinin məqsədi özünün enerji ehtiyacını 
qarşılamaqdır.Beləki,enerji baximindan xaricdən aslılıq 2001-ci ildə 52% idisə,2020-də bunun 66 
% olacağı və 2025-ci ildə isə istifadə etdiyi petrolun 71%-ni xaricdən satın almağa 
məcburiyyətində qalacağı güman edilir. İkinci olaraq, enerji bölgələrini nəzarət altına, öz 
ehtiyacını qaranti altına almaq istəməsinin yanında digər bir səbəb dünya üzərindəki rəqiblərinin 
çox böyük ölçüdə bu qaynaqlardan asılı olmasıdır.Brejezinski eyni zamanda, ABŞ-in rəqibləri 
üzərində iqtisadi təzyiq qura bilməsi üçün, sadəcə Orta Şərqdəki petrol və qaz qaynaqlarını 
nəzarət altında tutmasının yetərli olmayacağını qeyd etmişdir. Qonşu bölgələr də mövcud olan 
enerji qaynaqlarına çatma və daşınma yolları üzərində də kontrolu lazımdır. 

  Elə məhz Amerikanın tətbiq etdiyi Böyük Orta Şərq layihəsinin başda gələn məqsədi 
enerji qaynaqlarına sahib olmak və enerji axışını kontrol etməkdir.Dolayısı ilə, bu layihə enerji 
hakimiyyəti çərçivəsində analiz etmək mümkündür. Orta Şərq baxımından ABŞ-ın enerji 
qaynaqlarını və daşınma yollarına nəzarət etməsinin səbəbi sadəcə öz petrol ehtiyacının 
qarşılamaq və ya beynəlxalq sistemdə önəmli rol oynayan “dövlətüstü şirkətlərin” petrol 
ticarətlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək deyildir. [6] ABŞ, ehtiyacının böyük bir hissəsini öz 
qaynaqlarından, geri qalan hissəsini isə Meksika (10%), Venesuella(11%), Kanada ( 18%), 
Nigeriya (9%) və Şimal dənizindən(Norveç) təmin etməklə sadəcə kiçik bir hissəsini Orta Şərq 
ölkələrindən almaqdadir.Dolayısıyla, bölgəni nəzarət altına almaq istəməsində öz enerji ehtiyacını 
ödəməsi faktoru onlardan sadəcə biri olub,digər səbəb ABŞ-ın Avropa Birliyi ölkələrindən və 
Rusiyadan əvvəl regiona kontrol etmək istəmiş,əks halda bölgədə hərbi və siyasi təsirinin yanında 
ekonomik cəhətdən də geriləməsi düşünülmüşdür.  

ABŞ Beynəlxalq Enerji Politikaları İnkişafı Grupu(NEPD) tərəfindən 17 may 2001-ci ildə 
hazırlanan Beynəlxalq Enerji Strategiyası Sənədinə uyğun olaraq, ABŞ-ın enerji strategiyasında 
aşağıdakılar qeyd edilmişdir: 

1.Global enerji siyasəti ölkə iqtisadiyyatının böyüməsini təmin edəcək şəkildə yaradılmalıdır. 
2.Enerji təhlükəsizliyi xarici siyasət, iqtisadiyyat və ticarət diplomatiyasının öncəliyi halına 
gəlməlidir. 3.Enerji qaynaqları ilə zəngin bölgə və ölkələrin sayı artırılmalı 
(diversifikasiyasıyası),davamlı və təhlükəsiz enerji bazarını təmin etmək. 4.Enerji və daşınma 
yollarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi təhlükəsizlik strategiyalarının təməlini təşkil etməlidir. 
5.Enerji qaynaqlarında xarici ölkələr üzrə bağlılıq dərəcəsi tarazlanmalıdır.ABŞ-ın Orta Şərq 
layihəsinin məqsədlərini və enerjinin önəmini açıqlayacaq bir çalışma İsraildəki Begin-Sedat 
Stratejik Araşırma Mərkəzi (The Begin-Sadat Center For Stratejik Studies) adalı qurumun, 
RAND qurumuna məsləhətçilik edən Bradley A.Thayerin imzasını daşıyan “Amerikan Barışı və 
Orta Şərq (The Pax Americana and the Middle East) başlıqlı çalışmadır.Thayerə görə,SSRİ-nin 
dağılmasından sonra yaranan boşluqdan yararlanaraq, ABŞ iqtisadi və siyasi liberal sistemini 
yaymalıdır. Orta Şərqdəki rejimləri dəyişdirmək üçün güc istifadə etməlidir və bunun əsasını 
maraqlarını qorumaq,üstünlüyü təmin etmək və Amerikan prinsiplərini yaymaqdır.Tarixdə olduğu 
kimi bugündə petrol sənayeləşmiş ölkələrin iqtisadiyyatı və hərbi sistemlərinin en kritik 
ünsürüdür.Bugün üçün Orta Şərq dünya neft rezervlərinin 65.4%-nə(1.047 milyard barel) 
sahibdir. Misir,Əlcəzair , Liviya ,Tunis rezervləri də daxil edildikdə dünya rezervlərinin 69.6%-na 
sahibdir.Potensial rezerv 252.5 milyard bareldir. [6] Əslində Böyük Orta Şərq layihəsinin gerçək 
hədəfləri bunlardır: 

 İsrailin varlığını və təhlükəsizliyini təminat altına almaq. 
 Terrorist ölkə olaraq qəbul edilən dövlətlərin əlindən kütləvi qırğın silahlarını yox etmək. 
 Enerji daşınmasındakı problemlərin qarşısını almaq. 
 Terror dəstəkçilərini ortadan qaldırmaq. 
 ABŞ-a yönəlik müxalif ünsürləri və idarəçilikləri ortadan qaldırmaq. 
 Radikallıqdan kənar İslamı bölgədə hakim etmək. 
 ABŞ nüfuzunu regionda genişləndirmək. 
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Digər bir amil,Böyük Orta Şərq layihəsinə baxdığımızda İslam coğrafiyasının sərhədlərini 
görürük.İqtisadi inkişafın olmadığı, insanların mədəniyyət və təhsil səviyyələrinin aşağı olduğu 
bir cəmiyyətdə demokratiyanın mümkün olmayacağını ABŞ özüdə bilir. [7] 2003-cu ildə İraq 
müharibəsi zamanında “Böyük Orta Şərq” layihəsi üzə çıxanda, bu layihə köhnə dünya rejimləri 
xəritəsinin yenidən yaradılmasını, ABŞ-ın hərbi qüvvələrinin bütün böyük neft yataqları və Orta 
Şərqin təbii qazının kontrolunun öz əlində saxlanması strategiyasının bir parçasıdır.Məqsəd Çin 
və Avropa Birliyi kimi böyük iqtisadiyyatların kontrol altında saxlanmasıdır.Henri Kissencerin 
1970-ci ildə qeyd etdiyi kimi: “Əgər nefti idarə edərsən, bütün xalqları və ya millətlər qrupunu 
idarə etmiş olarsan”. 

NƏTICƏ  
Petrol beynəlxalq strategiyalar, qlobal politikalar və güc tarazlığı müəyyən edilərkən hər 

zaman aktiv bir ünsürü olub, kapitalizmin və müasir iş anlayışı inkişafının arxasında yatan kəskin 
bir gücdür. Dövlətlərin dünya liderlik/ hegemonluq siyasəti enerji ehtiyatlarına sahib olma ilə 
birbaşa əlaqəlidir. Son yüzillikdə geopolitik inkişaf məsələsində Avrasiya xüsusilə, Orta Şərq 
beynəlxalq sistemdə əsas gücə sahib olma mərkəzinə çevrilişdir. Geopolitikada Mehen, 
McKinder, Brejezinki, Hantington kimi bir çox siyasətçilər öz əsərlərində bu regionun önəmi 
müxtəlif şəkildə izah etmişlər.A.Mehen özünü “Dəniz Hakimiyyəti” əsərində Orta Şərq regiounu 
Dünya hakimiyyətinə sahib olma üçün ən stratejik bölgə adlandırmışdır. Ümumiyyətlə enerji ilə 
bağlı problemlər, daşınması, qiyməti. investisiya qoyuluşu bunlar siyasi və strateji maraqlar 
tərəfindən formalaşır . Dünya neft rezervlərinin 60%-dən çoxunun bu regionda yerləşməsi 
faktoru, əsas quru və su yollarının buradan keçməsi, Avropa və Asiya arasında ticarət və 
mədəniyyət əlaqələrinin yaradıldığı önəmli geopolitik xüsusiyyətlər Orta Şərqə tarix ilk 
dönəmlərindən etibarən dünyada liderlik uğrunda mübarizə aparan güclər üçün hədəf halına 
gəlmişdir. [1]  

 Amerikanın Böyük Orta Şərq layihəsi daxil olmaqla, enerji politikaları çərçivəsində 
yaratmağa çalışdığı qlobal hakimiyyət və tək başına lider olma strategiyası AB ölkələri, Çin, 
Rusiya kimi ölkələrin qlobal və regional hakimiyyətlərinin gedərək güclənməsi halında zəifləməsi 
görünməkdədir. Demokratikləşmə və iqtisadi inkişafa səbəb olunması ilə əlaqəli olduğu iddia 
edilən böyük Orta Şərq layihəsinin əsasında, Orta Şərq enerji qaynaqlarının kontrol altına 
alınması, bölgəni öz ekonomik, hərbi və siyasi maraqlarına uyğunlaşdırılmasının yanında 
günümüzdə ABŞ-ın Orta Şərq siyasətinin önəmli bir qolu regionun İsrailin varlığı üçün daha 
təhlükəsiz hala gətirilməsinin düşünülməsi bu layihəyə şübhələri artırmışdır. [6]  
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XÜLASƏ 
Yəhudilərin məskunlaşdığı digər ölkələrin tarixinə nəzər saldıqda, onlara qarşı olan anti-

semitizm, talanlar, sürgünlərlə qarşılaşmaq mümkündür. Lakin, bunun əksinə olaraq 
Azərbaycanda bunların heç birinə rast gəlinməmişdir. Bu isə Azərbaycan ərazisində yaşayan 
xalqların bir-birinə qarşı tolerant olduğunun, dini, irqi mənsubiyyətinə görə münasibət 
göstərmədiyinin bariz nümunəsidir. Müxtəlif dövrlərdə, xüsusilə, dünya müharibələri dövründə 
bu əraziyə yəhudi köçləri daha artmışdır. SSRİ hakimiyyəti tərəfindən digər xalqlara olduğu kimi, 
yəhudilərə də dini qadağalar qoyulmasına, ibadət yerlərinin anbarlara, mağazalara çevrilməsinə 
baxmayaraq onlar Azərbycan ərazisini tərk etməmişdirlər. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini 
bərqərar etdikdən sonra mövcud vəziyyət müsbətə doğru dəyişərək, konstitusiya ilə hər bir 
vətəndaşın dini azadlıq hüququ daxil olmaqla digər hüquqları bərpa edilir müstəqilliyin ilk 
illərində bəzi separatist təşəbbüslər olsa da Azərbaycan hakimiyyəti bunun öhdəsindən gəlir və 
xalqı H. Əliyevin “Azərbaycançılıq” ideologiyası ətrafında birləşdirməyə nail olur. Son illərdə 
Azərbaycan bu ideologiyanı multikulturalizmlə davam etdirərək dünyada uğurlu modellərdən 
birinə çevirə bilmişdir.  

AÇAR SÖZLƏR: multikulturalizm, yəhudilər, tolerantlıq, əsas bölgələr 
 

GİRİŞ 
Tarix boyu Azərbaycan ərazisində müxtəlif xalqlar yaşamışdır. Müxtəlif dövrlərdə digər 

ölkələrdən xalqlar Azərbaycan ərazisinə gəlmiş və burada məskən salaraq yerli əhaliyə qaynayıb-
qarışmışdır. Ümumilikdə tarixə nəzər saldıqda Azərbaycan ərazisinin etnik tərkibinin zəngiliyinə 
baxmayaraq, buradakı azsaylı xalqlar sülh şəraitində yaşamışdır. Lakin Azərbaycan öz 
müstəqilliyini yenidən bərqərar etdikdən sonraki ilk illərdə ölkə ərazisində milli-etnik seperatizm 
yaranmışdı. Həmin dövrdə Azərbaycanı parçalanmadan xilas edən isə H. Əliyevin 
“azərbaycançılıq” ideyası olmuşdur. Azərbaycan multikulturalizminin kökündə də məhz ideya 
dayanır.  

Azərbaycan ərazisində yaşayan çox saylı xalqlardan biri də yəhudilərdir, onlar min illər 
ərazində bu ərazidə məskən salmışlar. Həmin bu dövr ərazində onlara qarşı heç bir anti-semitizm 
münasibəti olmamışdır. Bu səbəbdən Azərbaycan yəhudilərin kompakt halda məskunlaşdığı nadir 
dövlətlərdəndir. Xüsusilə, 1-ci və 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Avropadan Azərbaycan 
ərazisinə yəhudi köçləri olmuşdur. 1980-ci illərdə ölkə ərazisindəki, yəhudilərin sayı 44 min nəfər 
olsa da, bu rəqəmlər son illərdə sürətli şəkildə azalmışdır. Bunun səbəbi kimi isə işsizlik göstərilir. 
Onlar İsrailə, ABŞ-a, Avropaya və Rusiyaya köç edirlər. 

Multikulturalizmin Azərbaycan modeli 
Son dövrlərdə dövlətlərin daxili və xarici siyasətlərində multikulturalizmə tez-tez müraciət 

olunur. Multikulturalizm ingilis dilindən tərcümədə “çoxlu mədəniyyətlər” deməkdir. 
Multikulturalizm – ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və 
dinlərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və harmonizasiyasına, 
azsaylı xalqların dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. 

Multikulturalizm modeli dedikdə, bir dövlətin sərhədləri daxilində müxtəlif etnomədəni 
tərəflərin dinc yanaşı yaşaması və öz mədəni xüsusiyyətlərini, həyat tərzini rəsmən ifadə etmək və 
qoruyub saxlamaq hüququna malik olması nəzərdə tutulur. Multikulturalizm mədəniyyətlərin və 
sivilizasiyaların dialoqunun zəruri alətidir. 
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Azərbaycanda multikulturalizm, tolerantlıq və dini dözümlülüyün dövlət siyasəti 
səviyyəsində inkişaf etdirilməsinin əsaslarını ölkənin qədim dövlətçilik tarixi və bu ənənələrin 
inkişafı təşkil edir.  

Müasir Azərbaycanda multikulturalizmin formalaşmasının kökündə azərbaycançılıq 
ideologiyası dayanır. Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə milli-etnik ixtilaf, bölücülük tendensiyası 
ayrı-ayrı bölgələrdə özünü daha qabarıq şəkildə göstərirdi. Azərbaycan dövlətini parçalanmadan 
xilas edən ümumilli liderin azərbaycançılıq ideyası olmuşdur. H. Əliyev Azərbaycan xalqını bu 
ideologiya ətrafında birləşdirməyə nail olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası polietnik dövlətdir. Ölkə ərazisində bir çox milli azlıqlar – tatlar, 
talışlar, ingiloylar, ləzgilər, avarlar, udinlər, buduqlar və b. yaşayır. Bu millətlər tarixən 
Azərbaycan ərazisində məskunlaşmışlar. Bu millətlərdən başqa respublikamızda öz tarixi 
vətənləri olan ruslar, ukraynalılar, belaruslar, kürdlər, yəhudilər, yunanlar, almanlar və tatarlar 
yaşayırlar.  

Təkcə Bakıda rusların, ukraynalıların, kürdlərin, lakların, ləzgilərin, slavyanların, tatların, 
tatarların, gürcülərin, ingiloyların, talışların, avarların, axıska türklərinin, Avropa və dağ 
yəhudilərinin, gürcü yəhudilərinin, alman və yunanların iyirmidən yuxarı cəmiyyətləri və 
mədəniyyət mərkəzləri vardır. Ümumiyyətlə, etnik azlıqların kompakt şəkildə yaşadıqları bütün 
rayonlarda belə icmalar mövcuddur. 

Yəhudilərin Azərbaycan ərazisində məskunlaşma tarixi 
Yəhudilərin Azərbaycanda məskunlaşmağa başlaması ilə əlaqədar müxtəlif fikirlər 

mövcuddur. Onlardan biri yəhudilərin buraya e.ə 587-ci ildə I məbədin dağıdılmasından sonra 
olduğu bildirilir. Məbədlərinin dağıdılması ilə bərabər yəhudilər Qüdsdən sürgün edilir buna görə 
də onlar şərqə doğu gələrək İran ərazisində məskunlaşırlar. Orada yeri əhali ilə qaynayıb-
qarışaraq tat dilini öyrənirlər. Bu səbəbdən, hazırda dağ yəhudilərinin dili ivrit dili deyil, yəhudi-
tat və ya yəhudi-fars adlanır. 16-cı əsrdə İrandan şimala Qara və Xəzər dənizi sahillərinə doğru 
köç edirlər. 1742-ci ildə Quba xanı Fətəli xan onları Qubada və indiki Rusiya ərazisi olan 
Dərbənddə məskunlaşdırır. Digər yəhudi qrupu olan aşkenazilər isə Azərbaycana 19-cu əsrdə Çar 
Rusiyası bu regionda öz mədəniyyətlərini yaymağa başlayandan sonra və II Dünya müharibəsi 
ərəfəsində gəliblər.  

Yəhudilərin məskunlaşdıqları əsas bölgələr 
2018-ci il statistikasına əsasən Azərbaycanda 7,800 yəhudi yaşayır. Onlar əsasən 

Azərbaycanın Bakı, Sumqayıt, Oğuz, Quba – “Qırmızı qəsəbə”, Talış dağlarının şimalındakı 
“Privolnoe” regionlarında yaşayırlar. İsmayıllı rayonunda da yəhudilərin yaşadığı kənd – Muju 
Haftaran mövcuddur. 1990-cı illərin əvvəllərində İsrail, Rusiya və Almaniyaya olan emiqrasiya 
nəticəsində yəhudilərin sayı 44,340 nəfərdən 7,800 nəfərə düşmüşdür. Onların ölkədən 
getməsinin əsas səbəbi kimi ölkənin iqtisadi vəziyyəti göstərilir. 

Bakı paytaxt şəhəri olmasına görə Azərbaycan yəhudilərinin çoxu burada yaşayır və əsas 
təşkilatları burada fəaliyyət göstərir. Dağ yəhudiləri, aşkenazilərlə yanaşı Gürcüstan yəhudisi 
olmaqla məskunlaşıb. Bakıda 2 sinaqoq, “Avropa yəhudilərinin dini icması”, təhsil proqramları 
üzrə İsrail mərkəzi, “Yəhudi qadınlar” təşkilatı, müharibə veteranları icması, “Azİz” – 
Azərbaycan-İsrail dostluğu təşkilatının nəşr etdirdiyi “Azərbaycan-İsrail” qəzeti, qadın və uşaqlar 
üçün “Həvva” rifah mərkəzi də daxil olmaqla, 15-ə yaxın yəhudi təşkilatı var. Bundan əlavə, 
Amerika yəhudiləri birgə paylanma icmasının Bakıda Yəhudi uşaq bağçası, icma mərkəzi, 
“Hesed” xeyriyyə mərkəzi” və “Hillel” tələbə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Yəhudi gentliyi İvrit dili 
ulpanı (İsraildə yaşamaq istəyən yeni immiqrantların İvrit dili və həyat tərzini öyrəndiyi mərkəz), 
uşaqlar üçün qış kampı, həmçinin, namizədləri aliya – İsrailə köç – üçün hazırlayan proqramlar 
var. 2010-cu ildə Bakıda “Xabad-Or-Avner” məktəbi açılmışdır. Bu məktəbdə dərslər dünyəvi və 
yəhudi təhsil sisteminin birləşməsi ilə tədris olunur və ödənişsizdir. Şagirdlərin 40%-i müsəlman-
yəhudi ailələrindən ibarətdir. Məktəbdə dini ayinlər icra olunmasa da güclü milliyyətçilik və 
Sionist mədəniyyəti təbliğ edilir.  
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Qırmızı qəsəbə 1742-ci ildə Qudyalçayın cənub sahilində Fətəli xan tərəfindən salınmışdır. 
O, yəhudi qaçqınları bu ərazidə məskunlaşdırmışdır. SSRİ dövründən əvvəl bu ərazi “Yəhudi 
qəsəbəsi” adlanırdı, sonra isə “Qırmızı qəsəbə” olaraq dəyişdirildi. 1780-ci illərin əvvəllərində 
İranın Gilan vilayətindən də Qırmızı qəsəbəyə yəhudilər köç etmişlər. Hər yeni yəhudi qrupu 
burada öz məhəlləsinin, öz sinaqoqunun əsasını qoymuşdur. Bu qəsəbə həmçinin “Kiçik 
Yerusəlim” olaraq tanınır, çünki bu İsraildən kənarda yəhudilərin kompakt halda yaşadığı yeganə 
ərazidir. 19-cu əsrin sonlarına qədər burada 972 yəhudi ailəsi, 11 sinaqoq var idi. Qərbdəki anti-
semitizm və talanlardan fərqli olaraq dağ yəhudiləri Azərbaycan müsəlmanların əhatəsində sülh 
şəraitində yaşayırdılar. 1920-ci ildə Azərbaycan SSRİ tərkibinə qatıldıqdan sonra ölkədə dinin 
təbliği qadağan olunduğu üçün sinaqoqlarda ibadət qadağan edildi və onlar anbar və ya mağaza 
kimi istifadə olundu. Dindar yəhudilər də kolxozlarda işləməyə məcbur edilmişdi. Bundan əlavə, 
digər xalqlar kimi yəhudilərə də öz dillərində yazmaq qadağan olunmuşdu. 1937-ci il 
repressiyalarında 5 ravvin İvritdən istifadəsinə görə güllələnmiş, digərləri isə Sibirə sürgün 
edilmişdi. Lakin bu dövrdə qəsəbə əhalisinin sayı pik nöqtəyə - 18 min nəfərə çatmışdı. 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra bütün sinaqoqlar təmir edilərək yenidən 
istifadəyə verildi və onlar öz dini ayinlərinin icrasında azadlıq əldə etdilər. Həmin sinaqoqların 
içərisində 1986-cı ildə inşa edilən Gilah sinaqoqu və qəsəbənin ən böyük sinaqoqu olan Kruey – 
Altı Günbəz sinaqoq var. Digər sinaqoqlardan fərqli olaraq, Qırmızı qəsəbədəki sinaqoqlar 
xalçalarla döşənib, yəhudilər sinaqoqa daxil olarkən ayaqqabılarını çıxarırlar. Bu isə yəhudi 
mədəniyyətinin İslam mədəniyyətinə olan inteqrasiyasının nümunəsidir. 

Bu gün Qubada az sayda yəhudi yaşayır. Onlar işsizlik səbəbindən Rusiyaya, İsrailə, ABŞ-a 
və Avropaya köç edirlər. Hal-hazırda da qəsəbə Amerikan yəhudi təşkilatı kimi xarici ölkələrdəki 
yəhudi diasporasının maliyyə yardımından asılı vəziyyətdədir. Bütün bunlarla yanaşı Qırmızı 
qəsəbədə Özbəkistandan olan həkim-ravvin Yona Yakobinin gəlişindən sonra canlanma baş 
verib. Yəhudi həyat tərzini və adət-ənənələrini yaşatmaq üçün qəsəbədə məskən salaraq uşaqlar 
üçün bağça açmış və gənclər üçün ivrit dilinin öyrənilməsi və digər müxtəlif proqramlar 
hazırlamışdır. 

Privolnoe Talış dağlarının şimalında yerləşən ucqar kənddir. Burada 2 balaca yəhudi icması 
yaşayır: ger və gerey tsedek. Onlar 200 il əvvəl yəhudiliyi qəbul etmiş ruslardır. Bu əraziyə Volqa 
və Don çayı ətrafından, Mərkəzi Rusiyadan və Şimali Qafqazdan köç ediblər. Onların yəhudi 
olduqlarını çox az adam bilir. Privolnoe əhalisi özlərini “karaim” adlandırırlar. Privolnoe ərazisi 4 
hissəyə bölünüb 2-si Gerlərə, 2-si Sobbotniklərə məxsusdur. Gerlər əhalinin 35-40%-ni təşkil edir 
və Ortodoks Aşkenazilərdir. Onlar yüksək təhsil almış təbəqədir, öz övladlarına İvrit dili 
öyrədirlər və Rusiya və İsraildə “yeşivot”a göndərirlər. 1936-cı ilə qədər 2 Gerim sinaqoqu olsa 
da, sonradan kommunistlər tərəfindən bağlanılmışdır. Hal-hazırda kənddə sinaqoq və ravvin 
yoxdur. Lakin xüsusilə, qadınlar qatı dindardılar və “kaşrut” (İudaizm dininə görə halal 
qidalanma) qaydalarına əməl edirlər. 1960-ci illərdən başlayaraq Privolnoenin gənc əhalisi 
Rusiyaya təhsil almaq üçün yollanmağa başlayıblar və əksəriyyəti də geri dönməmişdir. Hal-
hazırda kənddə 20 daimi ailə yaşayır. Sobbotnik sözü Şabbat sözündən yaranıb və Sobbotniklər, 
Tövrat qaydalarına bağlı yaşayırlar. 1920-ci illərdə sobbotniklərin əksəriyyəti İsrailə köç etsələr 
də onların sayında Gerlər qədər azalma yoxdur. 

İsmayıllı rayonundakı Muju Haftaran kəndi 1859-cu ildə zəlzələ səbəbindən Şamaxı 
şəhərindən köçən yəhudilər tərəfindən salınmışdır. 18-ci əsrin sonunda kənddə 3000 yəhudi, 1 
sinaqoq və 2 yəhudi məktəbi fəaliyyət göstərirdi. Hal-hazırda demək olar ki, kəndin bütün yəhudi 
əhalisi köç etmişdir. Yəhudi icmasından qalan yeganə əlamət orada yerləşən məzarlıqdır.  

TƏDQİQAT METODU 
Tədqiqatda müqayisəli təhlil metodundan istifadə olunmuşdur. Bunun sayəsində yəhudilərin 

Azərbaycan ərazisində tarixən və hal-hazırda sülh şəraitində yaşamasını digər ölkələrlə müqayisə 
etmək mümkün olacaqdır. Bu da Azərbaycanda tolerantlığın və multikulturalizmin nə dərəcədə 
inkişaf etdiyini görməyə imkan verəcəkdir. 
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NƏTİCƏ 
Azərbaycan ərazisinin tarix boyu çox millətli olması bu xalqların bir-birlərinə qaynayıb-

qarışması, eləcə də yəhudilərin uzun müddət bu torpaqlarda yaşaması və onlara qarşı digər 
ölkələrdə olduğu kimi anti-semitik münasibətin olmaması, sülh şəraitində yaşaması Azərbaycan 
xalqının tolerant olmasından xəbər verir. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra 
etnoslar arasında milli-etnik qarşıdurma yaradılması və dövləti parçalamaq cəhdlərinə 
baxmayaraq, onları yenidən bir ideologiya – Azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında birləşdirmək 
mümkün olmuşdur. Bu gün isə bu ideologiyanı Azərbaycan multikulturalizmi davam etdirir və 
multikulturalizmin Azərbaycan modeli uğurlu model nümunəsi kimi tanınır. Son dövrlərdə 
yəhudilərin ölkədən emiqrasiyası artsa da bunun səbəbi kimi işsizlik göstərilir. Yəhudilərin 
ölkəmizdə məskunlaşması həm multikulturalizmin göstəricisi kimi, həm də Azərbaycan-İsrail 
əməkdaşlığının inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİQRASİYA 
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BAKI, AZƏRBAYCAN 

 
“...Miqrasiya inkişafın əlamətidir. Əgər Azərbaycanda sürətli inkişaf olmasaydı, xaricdən 
Azərbaycana işləmək üçün gələnlərin sayı o qədər də çox olmazdı. Eyni zamanda, 
Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır və biz bütün inteqrasiya proqramlarına 
çox müsbət baxırıq” 
 

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı / 12 aprel 2011 
 

XÜLASƏ 
Kökləri bəşər tarixinin dərinliklərinə qədər uzanan xalqların köçü müxtəlif sivilizasiyaların 

formalaşması və yayılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Əsrlər ötür insanlar kütləvi və ya fərdi 
qaydada yer dəyişir. Bu prosesin müasir dövrdə baş verən halı miqrasiya ilə əvəz olunur, 
mahiyyət isə eyni olaraq qalır. İnsanlar yüksək həyat və amal uğrunda mübarizə aparırlar. Bu 
baxımdan, müasir qlobal proseslərin aparıcı aktoru kimi çıxış edən miqrasiya Azərbaycan 
torpaqlarında inkişaf edən sivilizasiyalara diqqət çəkir.  

Respublikanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından ötən 29 ildə mövcud sahə ilə bağlı inkişaf 
meylləri müşahidə olunur. Burada immiqrasiya və emiqrasiyanın ötən dövr ərzində fərqli faizlərlə 
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yüksəlişi və enişi göstərilir, dövlət siyasətinin, miqrasiya idarəçiliyinin uğurlu inkişafı öz əksini 
tapır. 1993-2003-cü illər ölkədə miqrasiya qanunvericiliyinin təməl inkişafında mühüm dövr 
olaraq xarakterizə olunur. Görkəmli dövlət və siyasi xadim Heydər Əliyevin respublikaya 
rəhbərliyi həmin illərdə miqrasiya sahəsində yeni qanunların qəbul olunması, mövcud sahədə 
beynəlxalq əməkdaşlıqda Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT) kimi nüfuzlu qurumla 
əlaqələrin yaranması və inkişafında əhəmiyyətli olmuşdur. Respublikanın bu sahədə təməlli 
miqrasiya idarəçiliyi 2003-2020-ci illərdə daha çox inkişaf etmiş, qəbul olunan qərar və qanunlar 
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) yaradılmasında mühüm rol oynamış və Azərbaycan mövcud 
sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrini əməkdaşlıq münasibətlərilə möhkəmləndirmişdir. 
Hazırda Azərbaycan Respublikasında müşahidə olunan miqrasiya siyasəti və innnovativ idarəçili-
yi, əməkçi miqrantların hüquqlarının qorunmasına göstərilən diqqət ölkədə insan hüquq və 
azadlıqlarının milli qanunvericilik əsasında ali səviyyədə tənzimləndiyini təsdiq edir. Göstərilən 
illərdə respublikada həyatın bütün sahələrində olduğu kimi miqrasiya kimi həssas sahədə əldə 
olunan əsaslı inkişaf Prezident İlham Əliyevin respublikaya rəhbərliyi dövründə və hazırda dövlət 
başçısının yürütdüyü müdrük siyasət nəticəsində miqrasiya idarəçiliyinin Azərbaycan modelinin 
yaranmasında ciddi səmərə verir.  

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının göstərilən dövr ərzində miqrasiya idarəçiliyi sistemi-
nin təşəkkülü və inkişafı tədqiqat obyektinə çevrilir, həmçinin mövcud sahədə Azərbaycan modeli-
nin region dövlətləri üçün müsbət təcrübə kimi dəyərləndirilməsinə diqqət yetirilir.  

AÇAR SÖZLƏR: tarix, idarəçilik, miqrasiya, siyasət, inkişaf 
Giriş  
Miqrasiya Azərbaycan Respublikasının strateji inkişaf sahələrindən biri kimi hər zaman 

diqqət mərkəzindədir. Qlobal prosesin sosial-iqtisadi faktor kimi genişlənməsi Cənubi Qafqaz 
regionu dövlələri üçün aktual olaraq qalır. Bu səbəbdən deyə bilərik ki, Azərbaycanın dünya bazar 
sisteminə inteqrasiyası ilə miqrasiyanın başlıca amili sayılan iqtisadi amil tam qüvvəsi ilə fəaliy-
yət göstərməyə başlamışdır. Keçmiş ittifaq respublikaları arasında 1992-ci ildən müşahidə olunan 
miqrasiya prosesləri, hələ ki, təşəkkül və aramsız dinamika mərhələsindədir, ona görə də daim 
elmi cəhətdən araşdırma tələb edir [2, 3]. Bu səbəbdən, miqrasiyanın bütün aspektləri müzakirə 
obyektinə çevrilir, iqtisadi amil isə daha çox diqqət çəkir və elmi-nəzəri, praktik yanaşma tələb 
edir. Mövcud sahədə beynəlxalq idarəçilik sisteminin öyrənilməsi və tətbiq edilməsində milli 
qanunvericiliyin əhəmiyyətli rolu artır. Respublikanın miqrasiya sahəsində beynəlxalq qurumlarla 
münasibətlərə malik olması isə yeni əməkdaşlıq üçün pespektivlər açmaqla innovativ idarəçiliyin 
və təcrübənin öyrənilməsi, həmd də uğurla tətbiq olunmasında effektiv olmuşdur.  

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT) Azərbaycan Respublikasında miqrasiya 
proseslərinin inkişafı ilə bağlı 2008-ci ildə nəşr etdirdiyi kiçik həcmli tədqiqatda ölkənin 1991-ci 
ildə miqrasiya sahəsində problemlərlə üzləşdiyi, 1996-cı ilə qədər bu sahədə problemlərin qalması 
və başlıca səbəb kimi Ermənistanın işğalçı siyasəti nəticəsində bir milyon insanın qaçqın 
vəziyyətinə düşdüyü göstərilir [8, 11]. BMqT nümayəndəliyinin respublika ərazisində fəaliyyəti 
1996-cı ildən başlasa da Azərbaycan tərəfi beynəlxalq quruma 2001-ci ildən üzvdür. Təşkilatın 
hesabatında ermənistanın işğal siyasətinin nəticəsinə toxunulması isə bir daha onu göstərir ki, 
qaçqın və miqrantla bağlı məsələlərdə işğal bir təhdid ünsürü kimi qarşı tərəfin mənfi təsirini 
saxlamaqdadır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan Respublikası miqrasiya siyasətini 
inkişaf etdirərək müasir idarəçilik sisteminin yaradılmasına nail ola bilmişdir. Bunu BMqT baş 
direktorunun Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində dövlət rəsmilərilə görüşlərində etdiyi 
çıxışlarından müşahidə etmək mümkündür.  

Azərbaycan müasir miqrasiya və inteqrasiya proseslərində 
Azərbaycan Respublikasında miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, 

miqrasiya proseslərinin və bu sahədə yaranan münasibətlərin tənzimlənməsi, habelə əcnəbi və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında hüquqi vəziyyəti ölkənin Miqrasiya 
Məcəlləsilə tənzimlənir. Miqrasiya Məcəlləsinin 1-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublika-
sının miqrasiya qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından, bu Məcəllədən, 
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Azərbaycan Respublikasının qanunlarından, tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən və onlara 
uyğun olaraq qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir [7, 242]. Azərbaycan 
Respublikasının konstitusiyası bu baxımdan insan hüquq və azadlıqlarının qorunması kimi 
mühüm məsələlərdə dövlət qanunlarının ölkə ərazisində yaşayan əməkçi miqrantlara şamil 
olunması ilə sosial müdafiəsinin təmin olunmasında müsbət rol oynayır.  

İmmiqrantların gəlməsi prosesinin intensivləşməsi Azərbaycan SSRİ-nin dağılması və döv-
lətçiliyin təşəkkülü dövründə müvafiq normativ-hüquqi bazanın olmaması şəraitində baş vermiş-
dir. “İmmiqrasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1999-cu ildə qəbul edilib [10, 
12]. Mövcud qanun miqrasiya siyasətinin respublika ərazisində tənzimlənməsi və beynəlxaql 
miqrasiya qanunvericiliyinin şərtlərinin nəzərə alınmasında baza təşkil etmiş olur.  

Son 16 ildə sosial-iqtisadi sahələrdə əldə olunan uğurlar beynəlxalq reytinq agentliklərinin 
(“Fitch Ratings”, “Moody’s”, “Standard & Poor’s”) Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı ildən-ilə 
yaxşılaşan qiymətləndirmələrində də öz əksini tapmışdır. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə 
Korporasiyası tərəfindən hazırlanan “Doing Business” hesabatında Azərbaycan mövqeyini 
yaxşılaşdırmış, Dünya İqtisadi Forumunun “Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda Müstəqil Dövlətlər 
Birliyi və region ölkələri arasında lider mövqeyinə yüksəlmişdir [1, 5]. Qeyd olunan iqtisadi 
göstərici respublikanın beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsi və tanınması istiqamətində hökumətin 
davamlı siyasətinin uğurla inkişaf etdiyini göstərir.  

Son illərdə Azərbaycanı daimi yaşayış yeri seçənlərin sayı ölkədən köçənlərin sayını bir neçə 
dəfə üstələyib. Ayrı-ayrı aylara aid rəqəmlərdə bu, özünü aydın göstərir. Məsələn, 2012-ci ildə 
Azərbaycana daimi yaşamağa 2200 nəfər gəlib. Ölkədən gedənlərin sayı isə cəmi 300 nəfər olub. 
İmmiqrantların (gələnlərin) 75,4 faizi Rusiya Federasiyasından, 10,2 faizi Qazaxıstandan, 3,1 faizi 
Ukraynadan köçüb. Emiqrantların (gedənlərin) isə müvafiq şəkildə 53,2 faizi, 25,3 faizi və 4,7 
faizi həmin ölkələri yaşayış yeri seçənlər olub. İmmiqrantların sayının emiqrantların sayını 
üstələməsi Azərbaycanda artıq daimi hal alıb. 2016-cı ilin birinci rübündə gələnlər gedənlərdən 2 
dəfə çox olub. 2017-ci ilin üç rübü ərzində miqrasiyanın müsbət saldosu 1020 nəfər təşkil edib. 
2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkəyə gələnlərin sayı gedənlərin sayını 3 dəfədən çox 
üstələyib (müvafiq olaraq 1010 və 301 nəfər) [9]. Azərbaycan Respublikasının regionda həyata 
keçirdiyi nəhəng iqtisadi və infrastruktur layihələr əməkçi miqrantların diqqətini çəkir. Ölkə 
ərazisinə daxil olan miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bey-
nəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət olunması üçün mövcud sahədə dövlət siyasətinin 
yüksək səviyyədə tənzim olunduğunun bariz nümunəsidir.  

BMqT-nin hesabatına əsasən, 2013-cü ildə dünyada 232 milyon nəfər insan miqrasiya pro-
seslərinin iştirakçısına çevrilmişdir. Son statistik məlumatlar bu rəqəmin artıq 244 milyona 
çatdığını göstərir. Mütəxəssislərin verdikləri proqnozlara görə, miqrant axını indiki səviyyədə 
davam etdiyi təqdirdə 2050-ci ildə planetimizdə 400 milyon insanın miqranta çevriləcəyi 
gözlənilir [6, 49]. Hazırda qeyri-leqal miqrasiyaya qarşı dövlətlər tərəfindən bir sıra tədbirlər 
görülməkdədir. Buna səbəb isə qanunsuz miqrasiya probleminin daha da aktuallaşmasıdır. Belə 
ki, təkcə 2015-ci ildə Avropa İttifaqının xarici sərhədlərinin təhlükəsizliyi üzrə qurumu – 
FRONTEKS agentliyi sərhədlərin qeyri-leqal keçilməsi ilə bağlı rekord sayda – 1,8 milyon hal 
qeydə almışdır [3, 180]. Miqrasiya prosesləri bərabərində təhlükəsizlik kimi problemləri də 
gətirməkdədir. Son vaxtlar kütləvi miqrasiya halları ilə üzləşən Avropada vəziyyət gərgin olaraq 
qalır. Azərbaycanda isə vəziyyət fərqli və müsbət istiqamətdə inkişaf edir. DMX-nin miqrantların 
müvəqqəti yaşadıqları yerlərin beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanması ilə bağlı gördüyü işlər 
BMqT tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Respublika ərazisində immiqrasiya prosesləri, istərsə 
də emiqrasiya ilə bağlı məsələlər sabit, milli qanunvericilik ilə idarə olunur.  

Nəticə 
Qloballaşmanın davam etdiyi müasir dünyada miqrasiya prosesləri genişlənərək dünyanın 

bütün regionlarını əhatə edir. Ötən illər ərzində respublikada müşahidə olunan davamlı inkişaf, 
regionların sosial tərəqqisi əməkçi miqrantların immiqrasiyasına müsbət təsir göstərərk ölkəyə 
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olan marağı artırmışdır. Yeni iş yerləri ilə təmin olunan azərbaycan vətəndaşlarının sosial müda-
fiəsi ildən-ilə yüksəlməkdədir. Bununla yanaşı respublikada aparılan iqtisadi islahatlar və regional 
liderlik mövqeyi beynəlxalq səviyyədə Azərbaycana marağı durmadan artırır. Azərbaycanın 
miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi istiqamətində qurduğu müasir idarəçilik sistemi milli 
təhlükəsizliyin təmin olunması və sosial-iqtisadi maraqların qorunmasında müsbət təcrübə kimi 
dəyərləndirilr.  

11 iyun 2019-cu ildə BMqT-nin dəstəyi ilə əmək miqrasiyası idarəçiliyinə və əməkçi miq-
rantların hüquqlarının müdafiəsinə dair seminarda Azərbaycan Respublikasının mövcud sahədəki 
müsbət və nümunəvi təcrübəsi diqqət mərkəzində olmuşdur [5]. Miqrasiya sahəsində fəlaiyyət 
göstərən beynəlxalq qurumun mövcud sahə ilə bağlı Azərbaycanda görülən işlərə verdiyi yüksək 
qiymət respublikada miqrasiya idarəçiliyinin formalaşmasından xəbər verir. Bu səbəbdən, 
Miqrasiyanın Qafqaz və xüsusilə də Cənubi Qafqaz regionunda genişlənməsi Azərbaycan üçün 
perspektivlər açır, əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır. 

Sonda “Azərbaycan Respublikasının miqrasiya idarəçiliyi: tarix və müasirlik” mövzusunda 
tədqiq olunan məqalədə alınan elmi nəticəni aşağıda göstərildiyi şəkildə sıralamaq mümkündür: 
 Miqrasiya beynəlxalq inteqrasiya proseslərinin güclənməsinə təsir göstərən müsbət amillərdən 

biridir; 
 Baxmayaraq ki, hazırda miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsində dünya dövlətləri ciddi 

problemlərlə qarşılaşır, proses davam edir və onun qarşısını almaq mümkün deyil; 
 Azərbaycan Respublikasında miqrasiya idarəçiliyi müasir dövrün tələblərinə uyğun idarə 

olunur və miqrant hüquqları yüksək səviyyədə qorunur; 
 Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi “miqrasiya inkişafın əlamətidir...”. Dövlət başçısının 

miqrasiya idarəçiliyi sahəsində imzaladığı qanunlar mövcud sahənin aktuallığını artırır; 
 Paytaxt Bakı daxil olmaqla regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair icra olunan Dövlət 

Proqramları vətəndaşların sosial rifah halının yüksəlməsinə xidmət edir. Açılan yeni iş yerləri 
yüksəkixtisaslı əməkçi miqrantlar üçün də şərait yarada bilər. Əlbəttəki burada ilk növbədə işlə 
təmin olunan Azərbaycan vətəndaşıdır; 

 Ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələr, qeyri neft sektorunun intellektual kapitala 
dönüşməsi kimi vacib məsələlər Azərbaycan Dövlətinin miqrasiya siyasətinin möhkəmlənmə-
sində az əhəmiyyət daşımır; 

 Azərbaycan Respublikasında müşahidə olunan ümumi inkişaf dinamikası və iqtisadi tərəqqi, 
regionda baş tutan nəhəng layihələr ölkənin şöhrətlənməsi və əməkçi miqrantların diqqətinin 
cəlb olunmasında mühüm amil olaraq qalır.  
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XÜLASƏ 
Məqalədə əsas diqqət olunacaq məsələ dövlətlərin gücdən istifadəsi və bu halların hansı 

məhdudiyyətlərlə hansı qərarlar çərçivəsində həyata keçirilməsidir. Dövlətlərin silahdan istifadəsi 
Beynəlxalq arenada böyük əhəmiyyət kəsb edən mövzulardan biridir. Beynəlxalq aləmdə gücdən 
istifadə geniş mənada müharibədə daxil olmaqla bütün silahlı zorlama yollarına başvurmaq hesab 
olunur. Realizmin banilərindən hesab olunan Margentau insan təbiətindəki rəqabət və şiddətdən 
istifadə etməklə dövlətlərin müharibəyə başlama istəyini açıqlamağa çalışır. Rəqabət və şiddət 
ünsürlərini içində saxlayan insan təbiəti dövlətləri güclərini artırmağa, ərazilərini geniçləndirmaya 
və müharibəyə yönəldən əsas dinamikdir. Dövlətlərin gücdən istifadə etməsi və güc yolu ilə 
torpaqlarını genişləndirməsi, başqa bir dövlətin suverenliyinə müdaxilə etməsi və ya bir şeyə 
zorlaması XX yüzilə qədər beynəlxalq hüquq tərəfindən normal qəbul edilmişdir. Güc sadəcə bir 
dövlətin digər dövləti hər hansı bir şey etməyə zorlaması deyil, eyni zamanda həmin dövlətin bir 
şeyi etməyə davam etməsi və ya etməməsini təmin etmək ola bilər. Belə ki, bununla bağlı olaraq 
beynəlxalq gücə təsir edən bir sıra ünsürlər vardır; bunlardan biri coğrafi mühit ola bilər ki, 
ölkənin sahib olduğu torpaqların böyüklüyü dünya üzərində mövcud olduğu ərazi kimi 
dəyərləndirilə bilər. Bunlardan biri də məhz təbii ehtiyatlar ola bilər ki, bir ölkənin vacib təbii 
ehtiyatlara və lazımi torpaqlara sahib olması digər dövlətlər tərəfindən maraqla izlənilir və öz 
ərazilərini bu torpaqlarda genışləndirmək istəyi yaranır. Margentauya göre təbii ehtiyatlar bir 
dövlətin digər dövlətlər qarşısındakı gücünü müəyyən edən bir faktordur. Bunlarla yanaşı 
beynəlxalq gücdən istifadəyə təsir edə biləcək iqtisadi amili nüfuzu və s. kimi ünsürləri də 
göstərmək olar. 

AÇAR SÖZLƏR: GÜC-1, SILAHLI HÜCUM-2, TƏŞKILATLAR-3 

GIRIŞ 
Gücdən istifadə hallarının beynəlxal hüquqa cavab verərək istifadə olunması XX əsrdən bu 

günə kimi aktual mövzu olaraq qalmaqdadır. Beynəlxalq məkan bu məsələ ilə bağlı olduqca vacib 
qərarlar qəbul etmiş və ciddi irəliləyiş əldə etmişlər. İkinci dünya müharibəsi zamanı dövlətlər 
arasında yaşanan şiddətli çatışmalar yerlə yeksan olunan şəhərlər və milyonlarla insanın ölməsi ilə 
savaş anlayışının nə qədər güclü olduğu başa düşülmüş müharibə şərtlərinin yenidən təyin 
olunmasının qarşısını almaq və beynəlxalq sülhü təmin etmək məqsədi ilə BMT yaradılmışdır. Bu 
təşkilatla birlikdə beynəlxalq fikir ayrılıqlarının gücə müraciət etmədən sülh yolu ilə həll 
olunmasına istiqamətlənən addımlar atılmış BMT Nizamnaməsi müharibə anlayışı yerinə güc 
istifadə etmə ifadəsini ədəbiyyata gətirərək güc istifadəsinin beynəlxalq əlaqələrdəki rolunun 
minimuma endirilməsini məqsəd olaraq qarşısına qoymuşdur. Və bununlada bağlı olaraq 
Nizamnaməyə müəyyən maddələr daxil edilmişdir. 

TƏDQIQAT METODU 
Beynəlxalq aləmdə gücdən istifadə məsələsi hələ BMTdən əvvəl 1907ci ildə Haaqa 

konfransında qəbul edilən Drago-Porter doktrinasına görə Argentinanın xarici işlər naziri Mario 
Drago Venezuellaya qarşı Britaniya, İtaliya və Almaniya öz vətəndaşlarının alacaqlarını zorla 
almaq məqsədi ilə güc tətbiq etməsi ilə bağlı ABŞ xarici işlər naziri Porterə müraciət etmişdir. Bu 
məsələni də öz növbəsində Porter Haaqa konfransına təqdim etmiş və təklif qəbul olunmuşdu. 
Qəbul olunan qərara əsasən müqavilə dövlətləri öz vətəndaşlarının borclarını almaq üçün güc 
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istifadə etməyəcək, lakin borclu dövlət təhkim təklifini rədd edər və ya ihmal edərsə gücdən 
istifadə oluna bilər.[4] 

I Dünya Müharibəsindən sonra təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından yaradılan 
Millətlər Cəmiyyəti də güc istifadəsi baxımından müəyyən maddələr qeyd olunmuşdur. Belə ki, 
MCnin 10cu maddəsinə görə ölkələr bir birlərinin ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə 
hörmət göstərmələrinə və müttəfiqlərinə xaricdən gələ biləcək hücumlar qarşısında birlik 
göstərmələrinə yer verilmişdir. 12ci maddədə isə cəmiyyət üzvləri arasındakı anlaşmazlıqların 
hakim tərəfindən aradan qaldırılmasına hakim qərarından sonrakı 3 ay içərisində heç bir şəkildə 
gücə baş vurulmamasına yer verilmişdir.[1] 

Millətlər Cəmiyyəti gücdən istifadəyə tam hakim ola bilmədiyi üçün bu məsələ 2ci Dünya 
Müharibəsindən sonra BMTdə qaldırılmışdır. BMTnin 2/4 maddəsi ilə dövlətin digər bir dövlət 
üzərində güc istifadəsi kəskin olaraq qadağan edilmişdir. Lakin bəzi istisna hallarda 
qoyulmuşdur.(self determinasiya, qanuni müdafiə) 2/7 maddəsində isə qarışmamaq prinsipi yer 
almışdır. Bu prinsipə görə bir dövlətin daxili məsələsinə aid olan bir hadisənin müzakirə 
olunması, incələnməsi və bu məsələ ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi yol verilməzdir.[3]  

Qanuni müdafiə. Qanuni müdafiə bir dövlətin başqa bir dövlətə özünə qarşı yönəldilən 
hüquqa zidd güc istifadəsinə qəfil və təbii olaraq güc istifadə yolu ilə qarşılıq verməsidir. BMTnin 
51ci maddəsində bu hal təbii hal olaraq qəbul edilmişdir. Bu yola əl atmağın əsas şərti məhz 
hücuma məruz qalmasıdır. 

Self determinasiya. Yalnızca bir suveren dövlət daxilində yaşayan etnik dini qrupun öz 
özlərinə suveren bir dövlət yaradaraq daha geniş bir muxtariyyət, dil ya da din hüquqları əldə 
etmə hüququ olaraq anlaşılır. Dolayısı ilə hökumətə qarşı gələn quvvələrlə hökumət arasında 
yaşanan çatışmalarda beynəlxal güc istifadəsi qanunları geçərli hesab olunur.[3]  

Gücdən istifadə hallarından danışan zaman diqqət yetiriləcək əsas faktorlardan biri məhz 
Bush doktrinasıdır. Bush doktrinası 11 sentyabr hadisələrindən sonra hazırlanmışdır. Bu doktrina 
terrorizmə qarşı gücdən istifadə müzakirələrini və qanuni müdafiə anlayışını təkrar beynəlxalq 
əlaqələr gündəminə gətirmişdi. Belə ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra Bush idarəsi hücumların 
arxasında Osama Bin Ladin və Əl Qaidə təşkilatının olduğuna dair dəqiq bir nitqlə çıxış etmiş və 
buradan Əfqanıstandakı de-fakto Taliban hökumətini sorumlu tutmuşdur. Bununla da bağlı olaraq 
51ci maddəyə zidd olaraq heç bir qanuna uyğun olmayaraq qabaqlayıcı qanuni müdafiədən 
istifadə etmişdir. 

Doktrinada əsas olaraq pre-emptive strike(qabaqlayıcı vuruş) və preventive war(qabaqlayıcı 
müdafiə) anlayışları üzərində durulmuşdur. Pre-emptive strike yaxın bir təhdidi əvvəlcədən 
ediləcək bir hərəkatla ortadan qaldırmağı məqsəd kimi qoymuşdur. Burada qarşı tərəf dövlətə 
hücum etmədən öncə hədəf dövlətin qarşı tərəfə hücum edərək yaranacaq zərərin qarşısı alınması 
məqsəd olaraq qoyulur. Bu çərçivədə ABŞ Əfqanıstanı terrora dəstək verən ölkələr kateqoriyasına 
salaraq özünə yaxın bir təhdid kimi görmüş, hər nə qədər Əfqanıstan hökuməti və Taliban rejimi 
birbaşa hücumda bulunmasa da yaxın bir zamanda hücuma məzur qalma ehtimalı ilə Əfqanıstana 
girmişdir. Preventive war anlayışı isə bir silahlı çatışma içində, gəlməsi uzaq bir təhdidi ortadan 
qaldırmaq üçün qabaqlayıcı bir hücum kimi mənalandırılır. Başqa sözlə bir hadisə hələ təhdid 
halına gəlmədən hədəf ölkənin vurulması mənasını daşıyır. Bu bir növ şübhəyə dayanaraq gücdən 
istifadənin yolunu açır.[5] 

Beynəlxalq aləmdə gücdən istifadə hallarından biri kimi də məhz Nikaraqua hadisəsindən 
danışmaq olar. Belə ki, Nikaraquada 1979 cu ildə solçu Sandinista inqilabçıları tərəfindən sağçı 
Somoza rejimi dağıdılmış və yeni bir koalisiya qurulmuş, bunun nəticəsində hakimiyyətə gələn 
Sandinista hökuməti sosialist ölkələri SSRİ və Kuba ilə yaxın əlaqələr qurmağa başlamışdır. Və 
bu hal ABŞın maraqlarına tərs gələrək ABŞ Sandinista hökumətinə qarşı olan müxalif qruplara 
əsgəri və logistik dəstək vermişdir. Nikaraqua hökuməti bununla bağlı olaraq Beynəlxalq Ədalət 
Məhkəməsinə müraciət etmiş və ABŞın ona qarşı güc istifadə etdiyini iddia etmiş və daxili 
işlərinə qarışdığına görə ABŞa təzminat davası açmışdır. 1986cı ildəki Nikaraqua məsələsində 
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Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi ABŞın Nikaraqua hökumətinə qarşı olan güclərə təlim, təchizat, 
finans dəstəyi etdiyini və bununlada Nikaraquaya qarşı güc istifadə etməmək haqqını pozduğunu 
və daxili işlərinə qarışdığını qərarlaşdırmışdır. Belə ki, bu hal ilk növbədə Bmtnin 2ci 
maddəsinəki güc istifadə qərarını pozmaq hesab olunmaqla bir dövlətin daxili işinə qarışmaq 
mənasına gəlir.[5] 

Bir qədər sonra isə Məhkəmə ABŞın göstərdiyi dəstəyin həcminidə incələmiş və bu dəstəyin 
silahlı hücum olub olmadığını dəyərləndirmişdir. Belə ki, bununla bağlı qəbul olunan qərarda isə 
Məhkəmə silahlı hücum ifadəsinin sadəcə silahlı birliklərdən istifadə olunan eyləmlərdən ibarət 
olduğunu silah, logistik və yaxud da başqa bir dəstəklər olunmasını əhatə etmədiyini ifadə 
etmişdir. Qısaca dövlətin başqa bir dövlətə qarşı ayaqlananlara silah yardımı etməsi logistik, 
finans, təlim dəstəyi etməsi BMT Nizamnaməsində ifadə olunan həm daxili işlərə qarışmama 
maddəsinə, həm də güc istifadə etmə qadağasına qarşıdır, lakin bu yardımlar silahlı hücum olaraq 
qəbul edilə bilməz. Beləliklə bu yollardan hər hansı biri nəticəsində maraqları təhdid altında qalan 
dövlətlərin qanuni mudafiə çərçivəsində gücə başvurma haqları yoxdur. Və bununlada məhkəmə 
nəticəsində ABŞın təzminat ödəməsinə qərar verilmiş amma təzminatın miqdarı müəyyən olunan 
zaman Nikaraqua şikayətindən imtina etdiyi üçün dava bağlanmışdır. 

NƏTİCƏ 
Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, gücdən istifadə halları müəyyən qanunlarla, 

nizamnamələrlə məhdudlaşdırılmaqla mövcud olmaqdadır. Hal hazırda BMTnin mövcud 2.4, 2.7 
və 51ci maddələri ilə gücdən istifadə məhdudlaşdırılmışdır. Qeyd olunduğu kimi bu maddələrdə 
dövlətlərin daxili işinə qarışmamaq və self determinasiya və qanuni müdafiə halları istisna 
olmaqla bir dövlət digər dövlətə qarşı gücdən istifadə edə bilməz. Düzdür bəzi dövlətlər bu 
maddələri pozaraq mövcud maddələri öz istəyinə görə uyğunlaşdırmışdır. Məhz bu baxımdan 
ABŞı göstərmək olar ki, Bush doktrina qəbul etməklə öz qərarlarını qəbul etmiş və 11 sentyabr 
hadisələrində Əfqanıstanı günahkar hesab edərək güc tətbiq etmışdır. Bununla bərabər Nikaraqua 
məsəsləsində də qanunları pozmuş və inqilabçılara silahlı yardım göstərmişdir. Bütün bu faktlar 
göstərir ki, gücdən istifadə halları qanunla müəyyən olunan hallardan əlavə hadisələrdə də 
mövcud olmaqdadır.  
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XÜLASƏ 
Avropa İttifaqı ilə 1973cü ildən bəri davam edən münasibətləri olmasına baxmayaraq Böyük 

Britaniya bu dövr ərzində hər zaman birliyin problemli üzvü kimi xarakterizə edilib.Avropa 
bütünləşməsi konseptinin ilkin dönəmində Böyük Britaniya bu prosesə qoşulmamışdır. 
Qoşulduqdan sonra isə davamlı olaraq məsafəli şəkildə davranmışdır.İttifaqa qarşı belə məsafəli, 
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qərəzli və problemli mövqesi öncədən proqnozlaşdırılmayan bir şəkildə birlikdən ayrılma 
məsələsinə kimi gəlib çatmışdır. Brexit isə Böyük Britaniya ilə Avropa İttifaqı arasındakı bu 
qarışıq münasibətlərin ən əhəmiyyətli hissəsidir. Brexit məsələsi ilkin olaraq Mühafizəkarlar 
Partiyasının Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə islahatlar tələb etməsiylə 2013cü ildə 
başladıldı.2016-cı ilin iyununda İngiltərədə keçirilən ümumxalq səsverməsinin nəticələrinə 
əsaslanan( 51.9% Avropa İttifaqından ayrılmaq leyhinə səs verdi.) İngiltərə hökuməti, Brexit 
prosesinə rəsmən başladığını elan etdi və yekun olaraq bu proses 31 yanvar 2020-ci il tarixində 
Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqında rəsmi olaraq ayrılması ilə nəticələndi. 

Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmasını müəyyənləşdirən Brexit prosesinin milli 
kimlik və Avropa kimliyi əsasında təhlilində əvəzedilməz rolu vardır. Brexit ölkənin Avropaya 
şübhəli yanaşmanın və milli kimlik anlayışının geniş vüsət aldığı siyasi və mədəni əksidir. 

AÇAR SÖZLƏR: Böyük Britaniya, Avropa İttifaqı, Milli kimlik, Avropa kimliyi 

GIRIŞ 
Böyük Britaniyanın 1973 ildə Avropa İttifaqına üzv olması və sonrasında davam edən üzvlük 

prosesi hər zaman ‘’Qəribə ortaqlıq ‘’deyə qəbul edilib. Böyük Britaniya Avropa İttiifaqına 
üzvlük üçün 2 dəfə müraciət etməsinə baxmayaraq hər dəfəsində Fransa tərəfindən veto 
qoyulması səbəbi ilə bu müraciətinin qeydə alınma müddəti uzanmış və sadəcə Fransa prezidenti 
Şarl de Qollun vəfatının ardından, 3cü müraciətdən sonra Avropa İtiifaqının tam üzvü ola 
bilmişdir. Böyük Britaniya üçün üzv olduğu ilk gündən Avropa Birliyinə üzvülük həmişə 
gündəmdə müzakirə mövzusu olub.Son dönəmlərdə İtiifaq ilə Britaniya arasında ölkə ilə əlaqəli 
qərarların Londonda yox Brüsseldə alınması , əvvəldən verilən səlahiyyətlərin Britaniya 
tərəfindən İttifaqın əlindən geri alınması və s bir sıra başqa problemlər Böyük Britaniya ilə 
Avropa İtiifaqı arasında münasibətləri yenidən qaydaya salınmalı olduğunu göstərdi.Əsas 
səsləndirilənarqumentlərdən biri Böyük Britaniyanın İttifaq ilə üzvlüyünü sonlandırması ilə bağlı 
idi. Bu proses Brexit (Britain exit) olaraq adlandırıldı. Hobsbawn hər nə qədər Birliyə daxil olan 
Böyük Britaniyanın artıq Avropa İttifaqını tərk etmək kimi bir seçimi yoxdur desə də Birləşmiş 
Krallıq bunun əksinin mövcud oldugunu hər kəsə sübut etdi. Nəticə olaraq 2016-cı ilin iyununda 
İngiltərədə keçirilən ümumxalq səsverməsinin nəticələrinə əsaslanan( 51.9% Avropa İttifaqından 
ayrılmaq leyhinə səs verdi.) İngiltərə hökuməti, Brexit prosesinə rəsmən başladığını elan etdi və 
yekun olaraq bu proses 31 yanvar 2020-ci il tarixində Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqında 
rəsmi olaraq ayrılması ilə nəticələndi. Brexit Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmasını 
müəyyənləşdirən bir proses kimi qəbul edildikdə, bu həm Avropa Birliyinə üzv dövlətlər, həm də 
bir çox regional və qlobal dövlət və qeyri-dövlət aktyorları üçün əhəmiyyətli təsir göstərə biləcək 
bir prosesdir.Brexit prosesinin sadəcə regional inteqrasiya, beynəlxalq münasibətlərdə iqtisadi və 
siyasi inteqrasiya kimi məsələrə görə yox həmçinin Avropada ‘’Kimlik’’ anlayışının tərifinin 
verilməsində xüsusi rolu var.Bunun üçün ilk olaraq milli kimlik və Avropa kimliyinin nə 
olduğunu xarakterizə etmək lazımdır. 

Milli kimlik və Avropa kimliyini müəyyənləşdirmək 
Milli kimlik 1970-ci illərdən bəri ictimai elmlər sferasında ən çox müzakirə olunan 

anlayışlardan biridir. “Müasir millətlərin meydana çıxmasını izah edərkən onların etnik 
mənsubiyyətinə diqqət yetirmək lazımdır” deyə qəbul edən millətçilik nəzəriyyələrinin mühüm 
tədqiqatçılarından biri Anthony Smithdir.Smith millət anlayışını "tarixi bir torpaq, ölkə, ortaq mif 
və tarixi yaddaş, kütləvi bir ictimai mədəniyyət, ortaq bir iqtisadiyyat, və ortaq qanuni hüquq və 
vəzifələri bölüşən insanların birliyi" olaraq təyin edir.  

Ernest Gellnerə görə, milli kimliklər bir ixtiraya əsaslanır. Millətlərin millətçiliyi deyil, 
millətçiliyin millətləri yaratdığını söyləyən Gellner, nəzəriyyəsini izah edərkən Sənaye İnqilabına 
istinad edir. Gellnerin fikrincə, müasir dövrdə “Ölü dillər canlanır, ənənə icad olunur, keçmişə aid 
olduğu düşünülən bəzi saf xüsusiyyətlər yenidən gündəmə gəlir. 

Benedikt Anderson, Xəyali İcmalar adlı kitabında Gellner'in millətlərin icad etdikləri 
konseptinə qarşı çıxır və etirazını "uydurma" və "saxtalaşdırma" ilə deyil, "təsəvvür" və 
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"yaradıcılıq" ilə birlikdə düşünmə ifadəsi ilə bildirir. Andersonun fikrincə, millət təsəvvür edilən 
siyasi bir cəmiyyətdir. Bir millətin üzvləri ,hətta ən kiçik bir millətin üzvləri digər üzvləri 
tanımayacaq və qarşılıqlı əlaqə qura bilməyəcək, amma buna baxmayaraq hər birinin zehnində 
cəmiyyətlərinin xəyallarını yaşamağa davam edəcəkdir. 

Avropa kimliyi 
Avropa kimliyi milli dövlət kontekstindən üstün bir kimlik olub bu gün bir çox avropalıların 

həyatının bir hissəsidir. Avropa kimliyinin varlığına inananlar, bütün Avropada paylaşılan tarixi 
bir irsin, ictimai, mədəni və siyasi dəyərlərin olduğunu iddia edirlər. Mədəni olaraq paylaşılan 
tarixi təcrübələr Avropa kimliyinə əhəmiyyətli dərəcədə sosial təsir göstərmişdir. 

Avropa kimliyi bu gün Avropa Birliyinin mədəniyyət siyasəti ilə formalaşır. Avropa 
Birliyinin kollektiv kimlik yaratmaq cəhdlərinin səbəblərindən biri, fərdlərin ancaq özlərini aid 
hiss etdikləri bir idarəetməni iqtidarını qanuni qəbul edib təsdiq etmələri ilə əlaqədardır. Bundan 
əlavə, dövlət himni, bayraq, 9 May Avropa günü və ümumi pul siyasəti kimi bir sıra simvolik 
ifadələrlə Avropa vətəndaşı yaradıldı. Avropa kimliyi həm də Avropa Birliyinin inkişafı ilə daim 
dəyişən bir fenomendir. Genişləndirmə siyasəti həm AB-nin kimliyini, həm də qonşularının 
kimliyini dəyişdirir.Lakin İttifaq ölkələrinin daxilində Avropa kimliyinə qarşı fikirlər birmənalı 
deyil.Buna ən sərt reaksiya verən ölkələrdən biri də Böyük Britaniyadır. 

Böyük Bitaniyanın Avropaya baxışı 
Avropa şüphəçiliyi (Avroskeptizm), Britaniya cəmiyyətinin ortaq bir tendensiya olaraq 

gördüyü məhfumdur.Ölkədə bir çox vətəndaşın özünü Avropalı kimi hiss etməməsinin son illərdə 
getdikcə artması ilə ölkənin gələcək siyasi kursunu dəyişdi. Avropa ölkələri vətəndaşların Milli 
kimlii və ya Avropa kimliyi kontekstində "Avropalılar özlərini necə görürlər?" başlıqlı hesabatda 
Böyük Britaniya Avropa Birliyi ölkələri arasında ən yüksək milli kimlik qavrayışına sahib ölkə 
seçildi. İngiltərədə özlərini yalnız milli kimliyə istinad edərək müəyyən edənlərin nisbəti 67%, 
özünü yalnız Avropa kimliyi ilə təyin edənlərin nisbəti cəmi 3% təşkil edir. Bundan başqa, 
insanların 3% -i özlərini həm Avropalı həm İngilis kimi görür, 24%-i isə özlərini ilk olaraq milli 
daha sonra Avropa kimliyi ilə gördüklərini bildirdilər. 

İngiltərədə tarixən mövcud olan Avropa skeptisizminin son illərdə artdığını söyləsək 
yanılmarıq.2013cü ildə Mühafizəkarlar Partiyasının lideri Devid Kameron partiyasının 2015-ci 
ildə keçiriləcək ümumi seçkilərdə qalib gələrsə, bu ölkənin AB üzvlüyünü referenduma 
aparacağını bildirdi. Ölkədə, 2015-ci ildə edilən ümumi seçkilərdə Mühafizəkarlar partiyası 
böyük müvəffəqiyyət göstərdi. Baş nazir Cameron 2016-cı ilin əvvəlində Avropa Birliyi ilə bir 
sıra danışıqlar apardı və bu danışıqlar nəticəsində ölkəyə Aİ üzvü olan 28 ölkə arasında xüsusi bir 
status verəcək bir razılaşma əldə etdi. Sazişin ən vacib maddələrindən biri, Birliyin 
səlahiyyətlərini artıracaq olan qaydaların İngiltərəyə aid olmaması ilə bağlı idi. Bu o deməkdir ki, 
Böyük Britaniya heç vaxt siyasi inteqrasiyaya məcbur edilə bilməyəcəkdi. Birləşmiş Krallıq 
referendumda AB-də qalmaq qərarına gəlsə, bu razılaşma reallaşacaqdı. Cameron İngiltərənin 
Avropa Birliyinə üzvlüyünün 23 İyun 2016 tarixində referenduma çıxarılacağını bildirdi. 

Brexit prosesində göstərilən əsas arqumentlər müvafiq olaraq büdcə problemi,miqrant 
məsələsi suverenliyin məhdudlaşdırılmasıdır.Belə ki Brexiti dəstəkləyən çoxluq bildirirdi ki 
Böyük Britaniya üzvlük haqqı kimi İttifaqa ödədiyi məbləği öz ölkəvətəndaşlarına sərf etsə 
ölkənin iqtisadi yüksəlişi baş verə bilər.İkinci əsas səbəb kimi göstərilən miqrant 
problemidir.Brexit dəstəkçiləri miqrant axınları Böyük Britaniyada həyat keyfiyyətinə mənfi təsir 
göstərib onu zəiflədir.Britaniyaya olan miqrant axını ölkədə məşğulluğu azaldır.Avropa 
İttifaqından ayrılmaq haqqında səsləndirilən ən güclü arqument Britaniyanın suverenliyi 
haqqındadır.Böyük Britaniyanın İttifaqa üzvlüyü onun msütəqilliyinə bilavasitə suverenliyinə 
maneədir.Britaniya İttifaqdan ayrılmaqla ondan asılılığını kəsib əvvəlki müstəqilliyini daha da 
gücləndirə bilər.Böyük Britaniyanı maraqlandıran qərarlar Londonda alınmalıdır Brusseldə yox 
əsas səsləndirilən fikirlərdən biri idi.Bu səbəblər referendumun kecirilməsinin qaçınılmaz 
olduğunu bir daha göstərdi. 23 İyun 2016 tarixində referendum keçirildi. 
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 Brexit referendumunda İngiltərə, Uels, Şotlandiya və Şimali İrlandiyada verilən səslər ölkə 
əsasında təhlil edildikdə aşağıdakı nəticə ortaya çıxır:İngiltərə və Uelsdə müvafiq olaraq 53.4% və 
52.5% səs ilə AB-ni tərk etmək qərara alındı, Şotlandiya və Şimali İrlandiyada isə səslərin yüzdə 
62 və 55.8% ilə Birlikdə qalmaq qərara alındı.  

Şotlandiya 
2014-cü ildə İngiltərədən ayrılmaq məsələsi üzrə keçirilən referendum nəticələrinə 

əsaslanaraq 55.3% səs ilə İngiltərənin tərkibində qaldı. Şotlandiya Brexitlə bağlı referendumda 
62% səslə Avropa Birliyində qalma qərarını verdi. Əslində bu vəziyyət Avropanın bir çox yerində 
görülə bilən millətçiliyə və milli kimliyə əsaslanan müstəqillik hərəkatlarının Avropa İttifaqına 
olan münasibətlərdə də görülə bilir. Avropa daxilində separatçı siyasət aparan siyasi partiyalar və 
qruplar söhbət Avropa Birliyinə gəldikdə bunun əksinə transmilli bir mövqe tuturlarƏslində, milli 
dövlətlərin müəyyən etdiyi milli kimliklər, ölkədə mövcud olan sub-kimliklərlə ziddiyyət üçün 
zəmin yarada bilsə də, Avropa Birliyi kimi fövqəlüstü bir təşkilat, milli dövlətlərinin 
suverenliyinin daha üstün bir quruma köçürülməsini təmin edir və hər bir kimlik üçün bərabər 
suverenliyin istifadəsini təmin edir. Bundan əlavə, Avropa Birliyi Şotlandiya şəxsiyyəti ilə İngilis 
kimliyi arasında mümkün qarşıdurmanın qarşısını ala biləcək bir hüquqi əsas təmin edir. 

Şimali İrlandiya 
Şimali İrlandiyaya gəldikdə isə insanların İngilis və İrland kimliyinin kontekstində ölkə 

daxilində fərqləndikləri açıq aydın nəzərə çarpır. Şimali İrlandiyada verilən səslər əsasən Avropa 
Birliyində qalmaq istiqamətindədir (55,8%).Britaniya əhalisinin sıx olduğu bölgələrdə AB-ni tərk 
etmək qərarı daha çox verilir. 

Ingiltərə 
İngiltərədə, London bölgəsi və ölkənin bəzi şəhərlərindən başqa digər regionlar Avropa 

İtiifaqindan çıxma haqqında qərar verdi. Birlikdə qalma qərarı 59,9% səslə ən yüksək faizlə 
Londonda görüldü. Londonun aldığı bu qərar yuxarıda qeyd edilən Şotlandiya və Şimali 
İrlandiyada olan siyasi və sosial vəziyyətdən fərqlidir. Şotlandiya və Şimali İrlandiyada kimliyə 
əsaslanan problemlər Londonda yoxdur. London Avropanın ən kosmopolit, multikultural və 
qlobal şəhərlərindən biridir. Aleksandr Betts'in dediyi kimi, bugünkü siyasət sol və sağ konteksti 
ilə deyil, qloballaşmanın tərəfdarı olub-olmaması ilə müəyyən edilir. Brexit nəticələrini bu 
fərziyyə əsasında araşdıran Betts bildirir ki, Birləşmiş Krallıq bu konteksdə çox fərqlənir. Təhsil 
səviyyəsindəki fərq Brexit referendumunun ən vacib müəyyənləşdirici faktorlarından biri 
olmuşdur. 

 Nəticə olaraq ökədə bu qədər fikir ayrılığı olmasına baxmayaraq 4 ilə yaxın müddət sonra 
Böyük Britaniya İttifaq ilə üzvlüyünü 31 yanvar 2020-ci il tarixində sonlandırdı.Böyük Britaniya 
rəsmi olaraq Avropa İtiifaqı ilə üzvlüyün sonlandırsa da aralarında həllini tapmamış bir çox 
məsələ vardır.Çox yaxın zaman öncə ayrıldığına görə Həm Avropa İttifaqının həm də Böyük 
Britanıyanın taleyi haqqında yekun qərar vermək üçün cox tezdir. 

TƏDQIQAT METODU 
Tədqiqatın mövzusu hazırkı beynəlxalq münasibətlər kontekstində çox aktualdır. Tədqiqatın 

aparılma metodu kontent analiz metodudur ki, bu da araşdırılan mövzunun müxtəlif üsullarla 
nəzərdən keçirilməsinə şərait yaratmışdır. 

NƏTICƏ 
Nəticə olaraq Birləşmiş Krallığın Avropa birliyindən ayrılmasını təmin edən əsas səbəbi 

təhlil etdiyimizdə bunun ölkənin kimliklər kontekstində baş verən siyasi və sosial durum olduğu 
nəzərə çarpır. İngiltərənin Avropa Birliyindən ayrılmasının əsas göstəricisi kimi Birliyin içində 
baş verən qaçqın böhranının təsiri ilə ölkədə immiqrasiya əleyhinə diskussiyaların artması 
göstərilir. Bunun nəticəsində son illərdə Avropaya və Avropa İttifaqına getdikcə artan skeptik 
baxışıi İngiltərə cəmiyyətini Brexit prosesinə apardı. Baxmayaraq ki, milli kimlik və Avropa 
kimliyi bir özülə əsaslanır və müəyyən bir mənada ümümi elementlərə sahib olsalar daçox vaxt 
bir ölkə vətəndaşının kimliyini hər iki kimliyə istinad edərək müəyyənləşdirmək mümkün olmur. 
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Avropa İttifaqına üzv ölkələr içərisində İngiltərə ən yüksək milli kimliyə sahib ölkə olaraq 
fərqlənir. Eurobarometrr məlumatlarından göründüyü kimi, ölkənin 67% əhalisi özünü yalnız 
milli kimliyi ilə müəyyənləşdirir. Ölkədəki Brexit referendumunda verilən səslər regional 
dərəcədə təhlil edildikdə alınan nəticə ölkədə ciddi bölünmələrin olması barəsində oldu. 
Şotlandiya və Şimali İrlandiya və Londondan başqa İngiltərədə gəlinən nəticə Avropa İttifaqından 
çıxma yönündə oldu. 

Brexit eyni zamanda Avropada populizmin son zamanlar artmasına misaldır. Qloballaşmaya 
şübhə ilə yanaşan, ksenofobiyasını diskussiyalarının mərkəzinə qoyan və milli kimliyi vurğulayan 
bir çox siyasi partiyalar bu gün Avropa ölkələrinin siyasi həyatında yüksəlişdədirlər. Brexit, Aİ-ni 
tərk etmək istəyən Avropadakı bir çox partiyaya təsir etdi və bu partiyalar ən yaxın ümumi 
seçkilərə işarə edərək ölkələrindəki seçicilərinə Avropa Birliyinə üzvlüyünü referenduma 
aparmağı təklif etdilər. 

Brexit prosesi Avropa İttifaqı tarixində ilk dəfə yaşanıldığına görə gələcək üçün həm Böyük 
Britaniya baxımindan həm də Avropa İttifaqı baxımından nələr vəd edəcəyi bilinməz olaraq qalır. 
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Xülasə 
II Dünya Müharibəsindən sonra Sudanın və Qərbin (xüsusilə İngiltərə və Amerika) 

gündəmini tutan Cənubi Sudan məsələsi, uzun bir mübarizədən sonra 2011-ci ildə ayrılma ilə 
sona çatmışdır. Cənubi Sudanın müstəqillik qazanması ən əsas Sudana və sonra bölgədəki qonşu 
ölkələrə də təsir etmişdir. Etnik və dini ayrı-seçkiliyin önə çıxdığı Cənubi Sudan məsələsi 
beynəlxalq mətbuatda İslam və Xristianlıq arasında qütbləşən mübarizəyə çevrilmişdir. 2011-ci il 
xalq referendumu ilə ortaya çıxan nəticə xüsusilə qərb ölkələrini olduqca məmnun etmişdir. 
Cənubi Sudanın Sudandan ayrılması bir demokratiya zəfəri, müstəqillik mübarizəsi və özünü 
idarə etmə azadlığı olaraq qiymətləndirilmişdir. Beynəlxalq mətbuatda qlobal aktorların yaxın 
müdaxiləsi olan bu ayrılma müddəti Cənubi Sudan üçün müstəqil bir həyata yeni bir başlanğıc 
olaraq təsvir edilmiş, Cənubi Sudanlılara yalan və boş ümidlər verilmişdir. 

Açar Sözlər: Sudan, Cənubi Sudan, Müstəqillik. 
 
Müstəqillikdən sonraki hadisələr isə məsələnin gözlənildiyi kimi baş vermədiyini qısa 

müddətdə göstərmişdir. Afrikanın əlli dördüncü ölkəsinin sakinləri bu dəfə də öz aralarında 
iqtidar mübarizəsinə başlamışdılar Afrika qitəsinin ən son müstəqillik qazanan, ən gənc ölkəsi 
mövqeində olan Cənubi Sudanda 2013-cü ildən vətəndaş müharibəsi davam edir. 300 mindən çox 
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insanın həyatını itirdiyi, 1,5 milyondan çox insanın başqa ölkələrə köç etdiyi, 2,1 milyon insanın 
ölkə içində immiqrant vəziyyətinə düşdüyü bu vətəndaş müharibəsi atmosferində isə tərəflər 
arasında edilən müzakirə və razılaşmalar çox təəssüf ki qalıcı olmur. Əslində böyük bir insani 
faciənin yaşandığı Cənubi Sudan böhranı uzun zamandır gündəmdə olan Suriya böhranı səbəbilə 
kifayət qədər diqqət və qayğı görmür. Bu yazımın məqasədidə məhz gündəmdən kənarda qalan 
Cənubi Sudanda davam edən vətəndaş müharibəsinə və ona bağlı reallaşan humanitar böhrana 
diqqət çəkməkdir.  

Cənubi Sudanın Sudandan ayrılması müəyyən əhəmiyyətli hadisələrin təsiri ilə olmuşdur. 
Müstəmləkəçilik illərindən ingilislərin tətbiq etdiyi "qapalı bölgə” (close district) siyasəti Cənubi 
Sudanın Sudanın digər bölgələrinə inteqrasiya etməsinin önündəki ən böyük maneə olmuşdur. 
İngilislərin siyasətinin "böl və idarə et" məntiqinə uyğun olaraq həyata keçirilən bu proses 
əsasında şimaldan cənuba enən ərəb mədəni təsirini (islamı) qırmağı hədəfləyirdi. Bu siyasətin bir 
nəticəsi olaraq da Cənubi Sudanda xüsusilə, təhsil fəaliyyətlərini missioner təşkilatlar icra 
edilmişdir. Bunun nəticəsində Sudanın digər bölgələrindən fərqli yeni bir “xristian cənublu” 
şəxsiyyətinə sahib elit bir təbəqə yaradılmışdır. Qərb ilə xristianlıqla əlaqə quran cənublu elitalar 
bu ayrılmanın bir nəticəsi olaraq Cənubi Sudanda yaranan separatçı hərəkatın mühərrik gücü 
olmuşdurlar. İngilislərin bir hissəsini Uqandaya bir hissəsini də Demokratik Konqo Respublikası 
torpaqlarına qatmaq istədiyi Cənubi Sudan 1947-ci ildə reallaşan Cuba konfransı ilə Sudanın bir 
parçası olmağı davam etdirmişdir. Ancaq Sudanın ingilis rəhbərliyindən azad olduğu 1956-cı 
ildən bir il əvvəl aktivləşən Cənubi Sudan problemi, sonraki illərdə Sudanın əsas gündəmi olmağa 
davam etmişdir.  

1955-ci ildə regional tələblər istiqamətində Sudanın cənubunda başlayan Anyanya üsyanı 
1972-ci ilə qədər davam etmişdir. Sudanın ilk vətəndaş müharibəsi olaraq bilinən bu 17 illik 
müddətdə yarım milyon insan həyatını itirmişdir. İsrail, Uqanda və Efiopiya tərəfindən 
dəstəklənən cənubdakı partizanlar Cənubi Sudan müstəqillik hərəkatının meydana gəlməsinə 
şərait yaratmışdırlar. Bu dəstək ilə İsrail-Efiopiya əməkdaşlığı xüsusilə diqqət çəkir. Efiopiya-
Sudan sərhəd bölgələrindəki qaçqın düşərgələrindən seçilmiş müəyyən kəslər, müəyyən 
aralıqlarla İsrailə hərbi təhsil üçün göndərilmiş və daha sonra orduya daxil edilmişlər. Şimal və 
cənub arasında edilən Addis-Ababa müqaviləsi ilə Sudanın cənub bölgəsi Cənubi Sudan olaraq 
muxtarlıq qazanmışdır. Ancaq tərəflər arasındakı razılaşma 1983-cü ildə qüvvədən düşərək 
yenidən Sudan vətəndaş müharibəsini başlatmışdır. Vətəndaş müharibəsinin təkrar başlamasına 
yeganə səbəb 1983-cü ildə Sudanda şəriət qanunlarının elan edilməsi göstərilsə də Sudanın cənub 
əyalətlərində amerikan şirkəti Şevron Korporasiyasının etdiyi neft kəşflərinin böyük əhəmiyyəti 
olmuşdur.  

1978-ci ildə Bentiu, 1979-cu ildə Yuxarı mavi nil, 1980-ci ildə Unity, 1981-ci ildə Adar, 
1982-ci ildə Heglig bölgələrində olan neft ehtiyatlarını nəzarət etmək məqsədi ilə gərgin bir 
mübarizə yaşanmışdır. Bu mübarizə ilə gərginləşən vətəndaş müharibəsi 22 il 2005-ci ilə qədər 
davam etmişdir. Sudan vətəndaş müharibəsi həm ölkə iqtisadiyyatına həm də Sudanın siyasi 
sabitliyinə ağır zərbə vurmuşdur. Bu döyüşlərdə ölkə çoxlu insan və maliyyə itkisinə məruz 
qalmışdır. Cənubi Sudan 2011-ci ilin yanvar ayında edilən referendum çərçivəsində 2011-ci 9 iyul 
tarixində müstəqilliyini elan etmiş və BMT 193-cü üzvü olmuşdur. Konstitusiyaya görə rəhbərlik 
forması respublika olub dövlət idarəetməsi əyalətlərdən meydana gəlməkdədir. 

Ölkə müstəqilliyini qazandığı gündən etibarən davam edən anlaşılmazlıqlar nəticəsində 
2013-cü ildəki vətəndaş müharibəsi beynəlxalq aktorların araya girdiyi uzun müzakirələrdən 
sonra 2015-ci ildə vətəndaş müharibəsini dayandıran sülh müqaviləsi imzalanmışdır. Sülh 
müqaviləsinə baxmayaraq ölkədə qarşıdurma və siyasi qeyri-sabitlik davam etmiş, 2016-cı ilin 
iyul ayında Respublika başçısı Salva Kir Mayardit və respublika başçısının birinci müavini Riek 
Machara bağlı əsgərlər arasında qarşıdurmalar meydana gəlmişdir. 

İnkişaf üzrə hökumətlərarası orqan (IGAD) milli sülh və dialoq müddətini yenidən 
canlandırma cəhdi çərçivəsində Addis-Ababada reallaşdırılan Cənubi Sudan zirvəsindən sonra 
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təşkil edilən və bütün zidd düşən tərəflərin qatıldığı 21 dekabr 2017-ci il tarixli Formda bir sülh və 
atəşkəs müqaviləsi imzalanmışdır. Müqavilə atəşkəsin təmin edilməsi, milli sülh və dialoqun 
başladılması və humanitar yardım koridorlarının açıq saxlanılması başlıqlarını ehtiva etmişdir. 
IGAD və beynəlxalq cəmiyyətin ortaq cəhdi olaraq gündəmə gələn Cənubi Sudan sülh müddətini 
yenidən canlandırma üçün forum yığıncaqlarının ikinci hissəsinin görüşləri 5 fevral 2018-ci il 
tarixində Addis-Ababada başlamışdır. Fevral ayı ərzində olan və zaman-zaman fasilə verilən 
görüşlərdə hökumət və müxalif cəbhə arasında yeni dövrə bağlı bəzi məsələlərdə anlaşılmazlıqlar 
həll edilməmişdir. 

2018-ci ilin iyun və avqust aylarında Sudanda tərəflər birmasada toplanaraq Xartum Bəyan-
naməsi adı verilən sülh müqaviləsi imzalamışdır. Xartumda imzalanan razılaşmaların təsdiqi və 
tətbiqi üçün əngəllərin aradan qaldırılması məqsədiylə iqtidar və müxalif cəbhə, İGAD-ın 
himayəsində 12 sentyabr 2018-ci ildə Addis-Ababada yenidən bir araya gələrək "Cənubi 
Sudandakı Qarşıdurmanın Həllinə Bağlı Yenidən Canlandırılmış Razılaşmanı (R-ARCSS)" 
imzalamışdır. Son sülh müqaviləsində atəşkəsə, qarşıdurmaların dayandırılması, sülh və güvən 
mühitinin təsisi, qalıcı sülhün təsisi istiqamətində döyüşən tərəflərin suveren olduqları bölgələrdə 
xalqın sülh və şərtlərinə hazırlanması iştirak etmişdir. Müqavilənin bəndləri bütün siyasi meylləri 
ehtiva edəcək şəkildə üç il davam edəcək yeni bir keçid dövrü höküməti təsis edilməsini, bu 
müddətin sonunda seçkiləri nəzərdə tutmaqdadır. 

2019-cu ilin mayında yaradılması lazım olan Keçid Koalisiya Hökumətinin qurulması, 
əvvəlcə altı ay gecikdirlib 12 noyabr 2019-cu ildə daha sonra yeddi noyabr 2019-cu il tarixində 
Entebbedə təşkil edilən Zirvə toplantısında 12 noyabr 2019-cu ildə etibarilə yüz gün sonraya 
təxirə salınmışdır. Cənubi Sudan BMT-nin meyarlarına görə ən az inkişaf etmiş ölkə 
kateqoriyasındadır. Dövlət büdcə gəlirlərinin 98%-ini, milli gəlirin 80%-ini neft gəlirləri meydana 
gətirir. 15 dekabr 2013-cü ildə başlayan və neft bölgəsində davam edən daxili qarşıdurmalarla 
yarıya düşən neft istehsalına görə büdcə gəlirləri azalmışdır. Dünyada neft qiymətlərində yaşanan 
eniş də dövlət gəlirlərindəki itkisini artırmışdır. 2018-ci ilin martında ölkədə iqtisadi elan 
edilmişdir. 

Cənubi Sudanın ixracatının təxminən hamısını və ÜDM-un 40%-dan çoxunu neftdən əldə 
edilən gəlirlər meydana gətirməkdədir. Bu səbəblə dünyanın neftə ən asılı ölkələrindən biridir. 
Cənubi Sudanda 2014-cü ildə adam başına düşən ÜMM-un 1.111 dollardan 2017-ci ildə 200 dol-
lardan aşağı düşmüşdür. Neft gəlirləri xaricində ölkədə əkinçilik sektorunun inkişafı potensialı var.  

2019-cu ildə may ayında yaradılmalı olan Keçid Koalisya Hökümətinin qurulmasından, 
əvvəl 6 ay gecikdirilərək 12 noyabr 2019-cu ilə, daha sonra 7 noyabr 2019-cu ildə Entebbedə 
təşkil edilən zirvə nəticəsində 12 noyabr 2019-cu il etibarilə 100 gün sonraya təxirə salınmışdır. 
Cənub Sudan iqtisadiyyatının 2018-2019-cu ildə maliyyədə 3.2%-lik böyümə nisbətiylə 2017-
2018-ci ildə yaşanan 3.5%-lik kəsri kompensasiya etdiyi təxmin edilməkdədir. İnflyasiya 2017-
2018-ci il ildə 121.8% olduğu halda bu nisbət 2018-2019-ci ildə 60.8 %-ə düşmüşdür. 

Cənubi Sudanda siyasi sabitliyin təsis edilməsiylə büdcə xərclərinin müdafiə və təhlükəsiz-
likdən sonra ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirəcək sektorlara yönəlməsi gözlənilməkdədir. Ölkə 
əkinçiliyə əlverişli geniş ərazilərə malikdir. Qiymətli ağaclardan ibarət olan meşə sərvəti vardır. 
Təbiəti turizmin inkişafı üçün idealdır. Mədənləri çox müxtəlif və ehtiyatları zəngindir. Ölkədə 
sülh və sabitlik təsis edilə bildiyi təqdirdə, iqtisadi inkişaf və sərmayə imkanları baxımından 
əhəmiyyətli potensial kimi qiymətləndirilməkdədir 

Nəticə 
Afrikanın ən gənc ölkəsi 2013-cü ildən etnik müharibənin içindədir. Böyük bir humanitar 

faciənin yaşandığı ölkədə dövlət idarə etmə sistemi çökmüş vəziyyətdədir. Cənubi Sudana boş 
ümid verənlər bu tragediyaya səssiz qalmağa davam etsələr də başda İsrail olmaq üzrə, bir çox 
silah satıcısı olan ölkə, Cənubi Sudana silah satışına davam etməkdədir. Etnik məsələlərlə 
gərginləşən vətəndaş müharibəsinin əsasını 90-cı illərdə qoyulmağa başladığı görülməkdədir. Bu 
illərdə yaşanan Dinka-Nuer qarşıdurması, müstəqillikdən sonra Cənubi Sudanda iqtidarın ələ 
keçərilməsi şəklində yenidən başlamışdır.  
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Yeni qurulan dövlətə müdaxiləni məqsəd qoyan mübarizə, ölkədə bütünlüklə etnik təmizlən-
məyə çevrilmişdir. 2015-ci il sülh müqaviləsi qüvvədə qalmasına baxmayaraq iki tərəfin də 
qarşılıqlı pozuntuları nəticəsində qarşıdurmalar fasiləsiz davam etmişdir. Dünya gündəmində çox 
yer tapa bilməsə də Cənubi Sudanda ağır bir humanitar fəlakət yaşanmaqda, köç axınları meydana 
gəlməkdədir. Təhsil və sağlamlıq xidmətlərinin göstərilə bilinmədiyi ölkədə polis və əsgərin də 
iştirak etdiyi təcavüz hadisələri dəhşətli saya çatmışdır. Təcili müdaxilə tələb edən bu vəziyyət 
təəssüf ki, görməməzlikdən gəlinməkdə və Cənubi Sudanın müstəqilliyini şərtsiz dəstəkləyən 
tərəflər isə dərin bir səssizlik içindədirlər. İraq və Əfqanıstandakına bənzər şəkildə dünya hege-
monlarının dəstəklədiyi daha nir demokratiya əməliyyatı vətəndaş müharibəsilə nəticələnmişdir. 
 

Ədəbiyyat siyahısı 
1. “Sudan, Oil and Human Rights”, Human Rights Watch, September 2003. 
2. Ahmed, Hassan Makki Mohamed, Sudan: The Christian Design, The Islamic Foundation, UK, 1989. 
3. Sudan, Oil and Human Rights”, Human Rights Watch, Eylül 2003, https://www.hrw.org/reports/2003/ sudan1103/10.htm 
4. Yihun, Belete Belachew, “Ethiopia’s Role in South Sudan’s March to Independence, 1955-1991”, African Studies Quarterly, 

No. 14 (1-2), 2013, s. 
5. https://www.aljazeera.com/news/2020/02/timeline-south-sudan-independence-200222173029619.html 

 

 

 

ELMİ TƏDQİQATLARDA DÖVLƏTLƏRARASI 

MÜNASİBƏTLƏRİN DİNAMİKASINI MÜƏYYƏNLƏŞDİRƏN 

İNDİKATORLARIN TƏTBİQİ (ERMƏNISTAN RESPUBLIKASI-

İRAN İSLAM RESPUBLIKASI MÜNASIBƏTLƏRI 

NÜMUNƏSINDƏ) 
 

ELNUR KƏLBİZADƏ 
AMEA Qafqazşünaslı İnstitutunun Qafqaz siyasəti şöbəsinin müdiri,tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

kelbizadeh@gmail.com 
Bakı, Azərbaycan 

 

XÜLASƏ 
Beynəlxalq sistemin subyektləri arasında (dövlətlər arasında, dövlətlər və beynəlxalq təşkilat-

lar arasında, beynəlxalq təşkilatlar arasında və s.) münasibətlərin inkişafı proses olduğu üçün 
burada müəyyən qiymətləndirmə meyarlarının – indikatorların müəyyənləşdirilməsi zərurəti 
vardır. Müxtəlif dövlətlər arasında münasibətləri araşdıran tədqiqatçılar əksər hallarda konkret 
götürülmüş xronoloji çərçivədə əgər münasibətlərdə kəskin böhranlar yaranmamışdırsa 
münasibətləri “inkişaf edən münasibətlər” kimi xarakterizə edirlər. Halbuki ciddi böhranların 
açıq-aşkar özünü göstərmədiyi hallarda belə münasibətlər müxtəlif amillərdən asılı olaraq inkişaf 
edə və ya zəifləyə bilər. Bu baxımdan beynəlxalq münasibətlər sisteminin iştirakçıları 
(subyektləri), o cümlədən dövlətlər arasında münasibətlərin inkişaf və tənəzzül dövrlərini elmi 
metodlarla qiymətləndirmək üçün indikatorların – beynəlxalq münasibətlərin qiymətləndirmə 
göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi zəruridir. Məruzədə beynəlxalq münasibətlər elmində ilk 
dəfə olaraq bu indikatorların müəyyənləşdirilməsinə və Ermənistan Respublikası-İran İslam 
Respublikası münasibətləri nümunəsində praktik tətbiqinə cəhd göstərilmişdir.  
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vardır. Müxtəlif dövlətlər arasında münasibətləri araşdıran tədqiqatçılar əksər hallarda konkret 
götürülmüş xronoloji çərçivədə əgər münasibətlərdə kəskin böhranlar yaranmamışdırsa 
münasibətləri “inkişaf edən münasibətlər” kimi xarakterizə edirlər. Halbuki ciddi böhranların 
açıq-aşkar özünü göstərmədiyi hallarda belə münasibətlər müxtəlif amillərdən asılı olaraq inkişaf 
edə və ya zəifləyə bilər. Bu baxımdan beynəlxalq münasibətlər sisteminin iştirakçıları 
(subyektləri), o cümlədən dövlətlər arasında münasibətlərin inkişaf və tənəzzül dövrlərini elmi 
metodlarla qiymətləndirmək üçün indikatorların – beynəlxalq münasibətlərin qiymətləndirmə 
göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi zəruridir.  

İndikatorların kəşfiyyatın və beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırılmasından 
əhəmiyyətindən bir sıra tədqiqatçılar, o cümlədən rus tədqiqatçıları M.A.Timofeyeva , 
M.Q.Vlasova N.V.Deryuqin, N.Bıstrov, R.Veksman və başqaları bəhs etmişlər. İ.Mixeyev 
beynəlxalq münasibətlərin tədqiqində riyazi metodların tətbiqinə həsr etdiyi əsərində indikatorlar 
metoduna toxunmuşdur. M.Q.Vlasova indikator anlayışının tərifini aşağıdakı kimi vermişdir: 
“İndikatorlar müəyyən bir prosesin və ya ssenarinin hərəkətinin göstəricisi olaraq müşahidə edilən 
hadisələrdir”. Lakin o dövlətlərarası münasibətlərin indikatorlarından daha çox, təhlükəsizlik və 
müdafiə sahəsində indikatorlardan bəhs etmişdir. 

Tədqiqatlar dövlətlərarası münasibətlərdə indikator anlayışı üçün aşağıdakı konkret tərifi 
müəyyənləşdirməyə imkan verir: “İndikator beynəlxalq münasibətlər sistemində subyektlər 
arasında münasibətlərin hərəkətini götürülmüş konkret zaman çərçivəsində qiymətləndirməyə 
imkan verən göstəricilərdir”. 

Bəzən dövlətlərarası münasibətlərin inkişafının səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün 
tədqiqatçılar iki dövlət arasında olan münasibətləri üçüncü dövlətlərlə mövcud olan 
münasibətlərlə müqayisə edirlər. Məsələn, Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası 
arasında münasibətlərin İran-Ermənistan münasibətləri ilə və yaxud Azərbaycan Respublikası-
İsrail münasibətlərinin Ermənistan-İran münasibətləri ilə müqayisəsi hallarına rast gəlmək 
mümkündür. Lakin bütün hallarda bu cür müqayisələr iki dövlət arasında münasibətlərin inkişaf 
və ya tənəzzülünü müəyyənləşdirmək üçün obyektiv göstərici hesab edilə bilməz.  

Dövlətlərarası münasibətlərin hərəkətini qiymətləndirmək üçün istifadə olunan orta hesabla 
yüzə qədər indikator müəyyənləşdimək mümkündür. Lakin sistemli təhlilin aparılması üçün bu 
indikatorları qruplaşdırmaq vacib şərtlərdən biridir. Bu mənada dövlətlərarası münasibətlərin 
hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan indikatorları üç qrupa ayırmaq 
mümkündür:  

1. Siyasi indikatorlar; 
2. İqtisadi indikatorlar; 
3. Sosial indikatorlar. 
Dövlətlər arasında münasibətlərin hərəkətini müəyyənləşdirmək üçün ən mühüm indikatorlar 

siyasi indikatorlar - göstəricilərdir. Əsas siyasi indikatorlar sırasında iki ölkə arasında həyata 
keçirilmiş qarşılıqlı səfərlərin sayını, yüksəksəviyyəli səfərlərin sayını, imzalanan müqavilələrin 
sayını, dövlətlərarası və hökumətlərarası komissiyaların toplantılarının keçirilmə intensivliyini, 
müxtəlif hökumət qurumları arasında birgə layihələrin işlənməsi intensivliyini, beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində qəbul olunan sənədlərdə mövqelərin eynilik göstəricilərinin müqayisəsini 
və s. qeyd etmək olar. 

Vacib iqtisadi indikatorlar sırasında dövlətlərarasında ticarət dövriyyəsinin həcmini, bir 
ölkənin digər ölkənin iqtisadiyyatına yatırdığı sərmayələrin həcmini, idxal-ixrac əməliyyatlarının 
ayrıca götürülmüş həcmi ilə bağlı göstəriciləri, iqtisadi layihələrin intensivlik göstəricilərini qeyd 
etmək olar.  

Sosial indikatorlar da dövlətlər arasında münasibətlərin hərəkət istiqamətinin müəyyənləşdi-
rilməsi üçün vacib göstəricilərdir. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, dini təşkilatlar, kütləvi infor-
masiya vasitələri arasında əlaqələr, iki ölkə vətəndaşlarının qarşılıqlı yaxınlıq əlaqələri (əməkdaş-
lıq, qohumluq və s.), vətəndaşların qarşılıqlı səfərləri, diaspora və lobbi qruplarının fəaliyyətinin 
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miqyası mühüm sosial indikatorlardır. Məsələn, bir ölkə vətəndaşların digər ölkədə təhsil 
almaları, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları, investisiyalarının və bank hesablarının mövcud 
olması, qohumluq əlaqələrinin mövcudluğu dövlətlərin münasibətlərinə müsbət istiqamətdə təsir 
göstərə bilir.  

Ermənistan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında siyasi sahədə münasibətlərin 
inkişaf və tənəzzül istiqamətlərini aşağıdakı indikatorlardan istifadə etməklə müəyyənləşdirmək 
olar:  

1) Götürülmüş xoronoloji çərçivədə dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində qarşılıqlı 
səfərlərin sayı; 

2) İki ölkənin yüksəksəviyyəli nümayəndələrinin xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatların 
toplantıları çərçivəsində keçirdikləri görüşlərin sayı; 

3) Xarici siyasətə cavabdeh olan qurumların rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərlərinin və 
məsləhətləşmələrin sayı və səviyyəsi; 

4) Beynəlxalq təşkilatlarda qərar qəbuletmə prosesində mövqelərin üst-üstə düşməsi və irəli 
sürülən layihələrin dəstəklənməsi; 

5) İki ölkə arasında imzalanan sənədlərin sayı, əhatə dairəsi və onları imzalayan qurumların 
dövlət idarəetmə sistemində yeri.  

6) Parlamentlərarası əlaqələrin səviyyəsi və imzalanmış ikitərəfli müqavilələrin ratifikasiya 
tezliyi (amplitudası). 

7) Hökumətlərin fəaliyyət proqramlarında digər ölkəyə xüsusi diqqət yetirilməsi. 
İki ölkə arasında münasibətlərin hərəkət istiqamətini (inkişaf, tənəzzül və ya stabillik) 

müəyyənləşdirmək üçün hər hansı indikatoru tətbiq etmədən öncə münasibətlərdə xronoloji 
çərçivələr – dövrlər, mərhələlər və s. müəyyənləşdirilməlidir. Bu ona görə zəruridir ki, götürülmüş 
müəyyən xronoloji çərçivədəki statistik göstəriciləri digər dövrlə müqayisə etmək mümkün olsun. 
Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, bəzi hallarda dövlətlərarası münasibətlərin inkişaf səviyyəsini 
müəyyən etmək üçün müqayisəni üçüncü bir dövlətlə aparırlar ki, bu da obyektiv elmi nəticələrin 
əldə olunmasına imkan vermir və subyektiv qənaətlərə gətirib çıxarır. İlk növbədə ona görə ki, 
götürülmüş üç dövlət arasında ikitərəfli münasibətlərin mərhələləri xronoloji olaraq üst-üstə 
düşməyə bilər. İkincisi, dövlətlər arasında münasibətləri şərtləndirən amillər (coğrafi qonşuluq, 
tarixi ənənələri, dil, din və s.) eyni olmaya bilər. Bu baxımdan Ermənistan-İran İslam Respublika-
sı münasibətlərini öyrənmək üçün ilk indikator dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində qarşılıqlı 
səfərlərin sayı məhz götürülmüş bəlli xronoloji çərçivələrdə müqayisə edilə bilər. Məsələn, İran 
İslam Respublikasına Ermənistandan 1991-1997-cı illərdə dövlət və hökumət başçıları 
səviyyəsində edilən səfərlərin sayı 4 (3-ü prezident, 1-i baş nazir səviyyəsində), Ermənistana İran 
İslam Respublikasından olan səfərlərin sayı cəmi 1 (vitse-prezident səviyyəsində) olmuşdur. 
Ümumilikdə götürüldükdə bu rəqəm 5 səfərlər məhdudlaşmışdır. 1998-2008-ci illərdə 
Ermənistandan İran İslam Respublikasına bu cür səfərlərin sayı 2 (prezident səviyyəsində), İran 
İslam Respublikasından Ermənistana olan səfərlərin sayı isə 3 (prezident səviyyəsində) olmuşdur. 
Ümumilikdə götürdükdə bu dövrdə də iki ölkə arasında yüksəksəviyyəli qarşılıqlı səfərlərin sayı 5 
olmuşdur. Lakin ilk dövrdə Ermənistanın İranla əlaqələri gücləndirməkdə maraqlı olduğu, İranın 
isə yaranmış yeni beynəlxalq şəraitdə bir qədər ehtiyatlı davrandığı müşahidə edilməkdədir. Bu 
məsələ həm də İranın Qafqaz ölkələrinin müstəqiliyini əldə etdiyi ilk aylarda Azərbaycan 
Respublikası ilə münasibətlərin qurulmasına və burada öz nüfuzunun gücləndirilməsinə daha çox 
əhəmiyyət verməsi ilə bağlı olmuşdur. Ermənistandan İran İslam Respublikasına 1991-1996-cı 
illərdə edilən yüksəksəviyyəli səfərlərin əksəriyyətinin müzakirə predmeti də məhz Azərbaycan 
ərazilərinin işğalı nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olmuşdur. 
Ümumilikdə bu indikator üzrə 1991-ci ildən ötən dövr ərzində aparılan müqayisələrdən aydın olur 
ki, Ermənistanla münasibətlərin qurulmasına ən çox əhəmiyyət verən İran İslam Respublikası 
prezidenti Mahmud Əhmədnejad olmuşdur. Ermənistan tərəfdən isə Serj Sarkisyanın hakimiyyəti 
illəri bu baxımdan xüsusilə seçilir. Yaxud, İran prezidenti Həsən Ruhaninin hakimiyyətinin ilk üç 
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illik müddətində Ermənistanla siyasi sahədə münasibətlərin və müzakirələrin tənəzzülündən bəhs 
etmək mümkündür. Bu müddət ərzində İran İslam Respublikasından Ermənistana ümumiyyətlə 
prezident səviyyəsində səfərlər həyata keçirilməmişdir.  

İkitərəfli münasibətlərin hərəkət istiqamətlərini öyrənmək üçün iki ölkənin yüksəksəviyyəli 
nümayəndələrinin xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatların toplantıları çərçivəsində keçirdikləri 
görüşlərlə bağlı müqayisələrin aparılması da vacib məqamlardan biridir. Bu həm də 
münasibətlərdə meyillilik tendensiyalarının müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. Məsələn, 2018-ci 
ilə qədərki dövrdə Ermənitan və İran İslam Respublikasının nümayəndələri əsasən BMT 
toplantıları çərçivəsində və MDB-nin müxtəlif ölkələrində keçirilən beynəlxalq tədbir və görüşlər 
zamanı ikitərəfli görüşlər keçirmişlər. 2018-ci ildə Ermənistanda baş verən “küçə inqilabı”ndan 
sonrakı mərhələdə isə görüşlərin daha çox Qərb ölkələrində keçirilən toplanıtlar zamanı təşkilinə 
üstünlük verilməsi tendensiyası nəzərə çarpır ki, bu da Ermənistanın Qərbmeyilli imic yaratmaq 
istəkləri ilə bağlı olmuşdur. Hətta “küçə inqilabı” nəticəsində Baş Nazir postuna yiyələnən Nikol 
Paşinyan İran İslam Respublikası Həsən Ruhani ilə ilk yüksəksəviyyəli görüşünü də məhz ABŞ-
da Nyu-Yorkda keçirmişdi. Təhlillər göstərir ki, bu daha çox Ermənistanın ABŞ-a “İranla 
münasibətləri sizin nəzarətiniz altında qururuq” mesajını vermək istəməsi ilə bağlı olmuşdur.  

Həm dövlətlərarası yüksəksəviyyəli səfərələrin təşkilində, həm əhəmiyyətli xarici siyasət 
məsələləri ilə bağlı prinsipial razılaşmaların əldə olunmasında xarici siyasətə cavabdeh olan 
qurumların rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərlərinin, məsləhətləşmələrin sayı və səviyyəsi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusən dövlət başçılarının səfərlərindən əvvəl imzalanacaq sənədlərin və 
keçiriləcək görüşlərin detallarının razılaşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Deməli, xarici 
siyasətə cavabdeh olan quruların rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərlərinin statisitik müqayisəsi də 
ikitərəfli siyasi münasibətlərdə intensivliyin müəyyən edilməsi üçün əhəmiyyətli indikatorlardan 
biri hesab edilə bilər. 1991-1997-ci illər ərzində Ermənistan xarici işlər nazirləri İran İslam 
Respublikasına 5 dəfə, 1998-2007-ci illər ərzində 6 dəfə, 2008-2018-ci illər ərzində 7 dəfə səfər 
etmişdir. İran İslam Respublikasından Ermənistana xarici işlər naziri səviyyəsində səfərlərin sayı 
1991-1997-ci illərdə 4, 1998-2007-ci illərdə 4, 2008-2018-ci illərdə 5 dəfə olmuşdur.  

Beynəlxalq təşkilatlarda qərar qəbuletmə prosesində mövqelərin üst-üstə düşməsi və irəli 
sürülən layihələrin dəstəklənməsi də iki ölkə arasında münasibətlərin səviyyəsinin 
müəyyənləşdirilməsi üçün əsas indikatorlardan biri hesab edilə bilər. Ermənistan-İran İslam 
Respublikası münasibətlərinin təhlili bu məsələdə yanaşmanın müxtəlif dövrlərdə dəyişdiyini 
göstərir. Məsələn Qafqaz regionunun, o cümlədən İran İslam Respublikasının şimal hissəsinin 
təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətli təhdidlərdən biri olan, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal 
etməsi nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı İran İslam Respublikasının 
mövqeyi vasitəçilikdən neytrallığa, neytrallıqdan isə rəsmi səviyyədə Azərbaycan 
Respublikasının haqlı mövqeyinin dəstəklənməsinə qədər dəyişiklik yolu keçmişdir. Lakin təbii 
ki, bu dəyişikliklər, rəsmi-diplomatik bəyanatlar səviyyəsində baş vermişdir. Ümumilikdə, 
götürdükdə isə müstəqilliyin elan etdikdən ötən dövr ərzində Ermənistanın xarici siyasətinin 
Rusiya Federasiyasının təsiri ilə formalaşması, Rusiya və İran İslam Respublikasının isə anti-Qərb 
cəbhəsində yer almaları, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində müzakirə olunan bir çox məsələlərdə 
mövqelərin üst-üstə düşməsi ilə nəticələnmişdir.  

Ermənistan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında siyasi münasibətləri təhlil 
edərkən müəyyənləşdirə biləcəyimiz digər bir indikator iki ölkə arasında imzalanan sənədlərin 
sayı, əhatə dairəsi və onları imzalayan qurumların dövlət idarəetmə sistemində yeri və nüfuzudur. 
Təbiidir ki, coğrafi cəhətdən qonşu olan, bir sıra məsələlərdə maraqları üst-üstə düşən ölkələr 
arasında çoxsaylı qarşılıqlı səfərlər və müzakirələr ola bilər. Bu səfərlərin və müzakirələrin 
faydalılıq əmsalını müəyyənləşdirən indikator imzalanan sənədlərdir. İmzalanan sənədlərin təkcə 
sayı deyil, əhatə dairəsi və onları imzalayan qurumların dövlət idarəetmə sistemində yeri və 
nüfuzu da təhlil edilməlidir. Bu indikatorla bağlı təhlillər aparılarkən unutmamalı olduğumuz 
məqamlardan biri dövlətlər arasında siyasi münasibətlərin başlanğıc mərhələsində imzalanan 
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sənədlərin çoxluğu məsələsidir. Təbii ki, bütün sahələrdə münasibətlərin qurulması üçün çoxsaylı 
sənədlərin imzalanması adətən ilk mərhələlərə təsadüf edir. Bu baxımdan bu indikator üzrə 
müqayisələr aparılarkən növbəti mərhələlərdə imzalanan sənədlərin say üstünlüyünə deyil, 
əhəmiyyətlilik dərəcəsinə diqqət yetirmək zəruridir. Müqayisəli təhlillər göstərir ki, Ermənistan 
Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında dövlət və hökumət başçılarının görüşləri 
çərçivəsində 1992-1997-ci illərdə 19 sənəd imzalanmışdır. 1998-2008-ci illərdə 34 sənəd, 2009-
2011-ci illərdə isə 10 sənəd imzalanmışdır. Orta hesabla götürdükdə birinci xronoloji çərçivədə 
orta hesabla hər ilə 4, ikinci xronoloji çərçivədə hər ilə 3, üçüncü xronoloji çərçivədə isə 3 sənəd 
düşür.  

Parlamentlərarası əlaqələrin səviyyəsi və imzalanmış ikitərəfli sənədlərin ratifikasiya tezliyi 
(amplitudası) də ikitərəfli siyasi münasibətlərin səviyyəsini öyrənmək üçün indikatorlardan biri 
kimi istifadə edilə bilər. Adətən, diplomatik protokollara əməl etmək məcburiyyətində qalan 
dövlət və hökumət başçıları imzalanan sənədləri ratifikasiya üçün parlamentə göndərirlər. Həm 
İran İslam Respublikası, həm də Ermənistan Respublikasında mövcud siyasi sistem parlamentin 
digər hakimiyyət qollarından tam müstəqilliyinə və qərar verməsinə imkan vermir. Əgər İran 
İslam Respublikasında bu dövlətçilik sistemi və ənənəsi ilə bağlıdırsa, Ermənistanda vəziyyət bir 
qədər fərqlidir. Xüsusən 1998-2018-ci illərdəki mərhələdə Ermənistanda hakimiyyəti ələ keçirmiş 
“Qarabağ klanı” parlament hakimiyyətini müxtəlif vasitələrlə, o cümlədən terror yolu ilə xeyli 
zəiflədə bilmiş və bu qurumu demək olar ki, təyinatlı quruma çevirmişdir. Dövlətlərarası siyasi 
münasibətlərdə tənəzzül və ya böhran dövrləri yarandığı dövrlərdə adətən parlamentlər sənədlərin 
ratifikasiya prosesini müxtəlif vasitələrlə uzadır və yaxud imzalanan sənədləri ratifikasiya 
etmirlər. Məsələn 2018-ci ildə Ermənistanda küçə yürüşlərindən və hakimiyyət 
dəyişikliklərindən, hakimiyyətə gəlmiş Nikol Paşinyanın İran İslam Respublikasına qarşı soyuq 
mövqe nümayiş etdirməsindən sonra İran tərəfi ən mühüm ortaq layihələrlə bağlı imzalanan bir 
sıra sənədlərin ratifikasiyasını müxtəlif vasitələrlə uzatmağa çalışmışdır. Hətta Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyanın 2019-cu ilin fevralında İran İslam Respublikasına səfər proqramında 
ratifikasiya probleminin İslam Respublikası ilə müzakirəsi əsas məsələlərdən biri kimi 
müəyyənləşdirilmişdi.  

Dövlətlərarası münasibətləri təhlil edərkən hökumətlərin fəaliyyət proqramlarında digər 
ölkəyə münasibətdə atılacaq addımlara yer verib verməməsi ilə bağlıdır. Məsələn, Ermənistan 
2008-2012-ci illər üçün baş nazir Tigran Sarkisyan hökumətinin proqramından xarici siyasət 
məsələlərinin Ermənistan Prezidenti ilə razılaşdırılaraq həyata keçirilməsi qeyd edilmiş, lakin İran 
İslam Respublikası ilə münasibətlərə dair hər hansı məsələyə toxunulmamışdı. 2016-cı ildə 
Ermənistanda qəbul edilmiş hökumət proqramında İran İslam Respublikası ilə münasibətlərlə 
bağlı iki məqama toxunulmuşdu. Proqramın “Davamlı İqtisadi İnkişaf” bölməsinin “Enerji 
infrastrukturu və təbii ehtiyatlar” adlanan yarımbölməsində Ermənistanla İran arasında 2019-cu 
ildə yüksəkgərginlikli elektrik xəttinin çəkilişi qeyd olunmuşdu (8-ci bənd). “Xarici siyasət, 
diaspora, müdafiə, təhlükəsizlik, fövqəladə hallar, insan hüquqları, ədliyyə və korrupsiyaya qarşı 
mübarizə” adlanan bölmədə isə İran və Gürcüstan kimi qonşu ölkələrlə əlaqələrin inkişaf 
etdirilməsi xarici siyasət prioritetlərindən biri kimi önə çəkilmişdi.  

Ermənistan Respubikasında 2018-ci ildə Avropa və Asiyaya inteqrasiya şüarları ilə 
hakimiyyətə gələn Nikol Paşinyan idarəçilikdə mövcud reallıqlarla üz-üzə qaldıqdan sonra İran 
İslam Respublikası ilə normal münasibətlərin zərurətini anlamış və 2018-ci ilin iyununda 
təsdiqlənən hökumət proqramında regional qonşular Gürcüstan və İranla əlaqələrin 
genişləndirilməsi əsas vəzifələr sırasında qeyd edilmişdi. 

NƏTICƏ 
Beləliklə, yuxarıda aparılan təhlillər sübut edir ki, indikator metodunu müasir şəraitdə 

dövlətlərarası münasibətlərin öyrənilməsi sahəsində uğurla tətbiq etmək mümkündür. Yalnız bu 
halda dövlətlərarasında münasibətlərin inkişaf etməsi, sabit qalması və ya tənəzzül etməsi ilə bağlı 
irəli sürülən tezislər elmi cəhətdən obyektiv hesab edilə bilər.  
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Burada bir neçə məqam aydınlaşdırılmalıdır. İlk növbədə dövlətlərarası münasibətlərin hərə-
kətinin xarakterini (inkişaf və tənəzzül) müəyyənləşdirmək üçün göstəricilər – indikatorlar olmalı-
dır. İkinci, bu indikatorlar dövlətlərarası münasibətlərə konkret götürülmüş zaman çərçivəsində 
tətbiq olunmalıdır. Üçüncüsü, götürülmüş indikatorlar üzrə qiymətləndirmələr hərəkətin 
xarakterini – tərəqqi və tənzzülünü o zaman göstərə bilər ki, tədqiqatçının eyni göstəriciləri başqa 
bir zaman kəsiyində müəyyənləşdirilmiş göstəricilərlə müqayisə etmək imkanı olsun. 
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XÜLASƏ 
Bu məqalədə enerji təhlükəsizliyinin dövlətlərin xarici siyasətində əsas məsələ olması 

vurğulanmış, enerji layihələrinin ölkələrə qazandırdığı əsas perspektivlər, onların inkişaf meyilləri 
göstərilmişdir. Burada, TANAP - Trans Anadolu Boru Kəməri və TAP - Trans Adriatik Boru 
Kəməri layihəsinin və digər enerji layihələrinin Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətinin artmasına, 
elecə də digər tərəfdaş dövlətlərin regiona olan maraqlarına təsiri qeyd olunmuşdur.  

AÇAR SÖZLƏR: Enerji təhlükəsizliyi-1, TANAP-2, TAP-3, neft-4, təbii qaz-5 

 

GİRİŞ 
Enerji dünya dövlətlərinin formalaşmasında və davamlı inkişafının sürətləndirilməsində əsas 

faktorlardan biridir. İnkişaf etməkdə olan dövlətlərdə əhalinin sürətli artımı və sənayeləşmə 
enerjiyə olan tələbatı artırmışdır. XIX əsrin əvvəllərində enerjiyə olan tələbat kömürdən alınırdısa, 
əsrin sonlarında kömür öz yerini neftə vermişdir. Daha sonra isə təbii qaz əhəmiyyət qazanmağa 
başlamışdır. Enerjinin dünya üzərində mütənasib paylanmaması səbəbindən enerjiyə olan tələbat 
dövlətləri bir-birindən asılı vəziyyətə salır. Dünyanı enerji ilə təmin edən ölkələr müxtəlif 
dövrlərdə fərqlənmişdir. Belə ki, I dünya müharibəsi illərində İraq neftinin əhəmiyyəti, II dünya 
müharibəsi zamanı Zaqafqaziyanın önəmli bir mövqe tutması, günümüzdə isə Yaxın Şərq, Qafqaz 
və Mərkəzi Asiya regionlarının enerji təminatçıları olması xüsusilə vurğulanmalıdır. Enerji 
baxımından asılı vəziyyətdə olan dövlətlər üçün enerjinin nəql olunması istiqamətində boru 
xətlərinin müxtəlifliyi onlar üçün əhəmiyyət daşıyır. Bu səbəbdən neft idxal edən hegemon 
ölkələr bir mənbədən asılılığı azaltmaq məqsədilə daima fərqli marşrutlar axtarışındadırlar. Bu 
baxımdan XX əsrdə SSRİ-nin süquta uğraması ilə yeni müstəqil dövlətlərin meydana gəlməsi 
yeni istehsalçıları ortaya çıxardı. Yeni yaranan bu dövlətlərdən Cənubi Qafqaz regionunda yeganə 
Azərbaycan Respublikasıdır ki, zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına, inkişaf etmiş yanacaq-
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energetika infrastrukturuna və özünü tam təmin edən enerji sisteminə malikdir. Azərbaycanın neft 
sənayesinin inkişafı dinamik olmuşdur. Bu səbəbdən də Azərbaycanın xarici siyasətinin 
prioritetlərindən biri olan neft strategiyasının öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYASƏTİNDƏ ENERJİ STRATEGİYASI 
Respublikamızda neft sənayesinin tərəqqisi Rusiyada kapitalizmin inkişafı ilə sıx əlaqədar 

olmuşdur. Statistik məlumatlara əsasən 1860-1900-cü illər ərzində burada sənaye mallarının 
istehsalı 7 dəfə artmışdır. Analoji artım müvafiq olaraq Almaniyada 5, İngiltərədə 2 dəfədən bir 
qədər çox miqyaslı olmuşdur.[1, 24] Azərbaycanın dəniz neftinin hasilatı 1948-1991-ci il illərdə 
inkişaf dinamikası göstərmiş, 1991-1994-cü illərdə dərin tənəzzül keçirmiş, 1994-cü ildən sonrakı 
dövrdə isə yeni inkişaf mərhəlisinə daxil olmuşdur. [2, 759] SSRİ-nin süqutundan sonra 
müstəqilliyini qazanan Azərbaycan bir sıra çətinliklərlə üzləşmişdir. Uzun müddət SSRİ-nin təsiri 
altında qalan Azərbaycan bu dönəmdə Rusiyadan uzaqlaşaraq qərbyönümlü siyasət yeritmiş, 
lakin Rusiya ilə də münasibətləri kəsməmişdir. Yəni regionda tarazlıq siyasəti aparmışdır. 
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən ölkənin təhlükəsizlik və 
xarici siyasətini formalaşdıran əsas geosiyasi faktorlar bunlardır. 

1. Dağlıq Qarabağ problemi 
2. Azərbaycanın enerji mənbələri  
3. Avropa ilə yaxın münasibət qurmaq və Avropa-Atlantik strukturuna inteqrasiya olmağa 

yönəlmiş istək [4, 349] 
Azərbaycanın zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olması onu bir çox hegemon dövlət-

lərin diqqət mərkəzinə çevirmişdir. XIX əsrdən bəri enerji ticarətində xüsusi yer tutan Xəzər 
hövzəsi 1991-ci ildən ABŞ və Avropa İttifaqı kimi güclərin bu regiona marağını artırmışdır. 
1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycanın tarixində bir dönüş nöqtəsi olmuşdur. Belə ki, sentyabrın 
20-də Bakıda Gülüstan sarayında Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
uğurlu siyasəti nəticəsində “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqlarındakı neftin birgə işlənilməsi 
barədə 7 ölkənin 11 aparıcı neft şirkəti ilə “Əsrin müqaviləsi” imzalanmışdır. Bununla da yeni 
neft strategiyası uğurla həyata keçirilmiş oldu. Bunun ardınca dünyanın 19 ölkəsinin 41 neft 
şirkətilə 30-dək saziş imzalandı.[3] Bu müqavilənin nəticəsində Azərbaycan öz müstəqilliyini 
dünyaya tanıtmış və ölkənin gələcək inkişaf perspektivlərinin ilk addımlarını atmış oldu.  

Bu dövrdə neft və təbii qaz sahəsində ABŞ və İngiltərənin neft şirkətləri üstünlük təşkil 
etməyə başladılar. İlkin olaraq, Azərbaycan nefti Şimal boru kəməri vasitəsilə dünya bazarına 
çıxarılmağa başlanılmışdır. Daha sonra Rusiyanın regionda təsir gücünü azaltmaq və Avropaya 
enerjinin nəqlində müxtəlifliyi təmin etmək və Avropanın Rusiyadan enerji asılılığının qarşını 
almaq məqsədi ilə Rusiyanın nəzarətində olan şimal marşrutuna alternativ olaraq qərb marşrutu 
irəli sürülmüşdür. Qərb marşrutu ilə bağlı 1996-cı ilin martın 8-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti H.Əliyev və Gürcüstan Prezidenti E.Şevardnadze Bakı-Supsa neft kəmərinin çəkilməsi 
barədə razılığa gəlmişlər. Bu kəmər vasitəsilə ilk neft 1999-cu ildə ixrac olunmağa başlanılmışdır. 

Azərbaycanın neft-qaz hasilatında və onların ixracatında önəmli rol oynayan, bu gün də öz 
əhəmiyyətini qoruyub saxlayan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
qaz boru kəməridir. Xarici şirkətlərin diqqətini bu layihəyə çəkməyi bacaran Ümumilli lider 
H.Əliyev xarici siyasətdə tarazlıq siyasəti yeridərək Rusiyanın nəzarəti altına düşməmək üçün 
qərb dövlətlərinin şirkətlərini bu layihəyə daxil etmişdir.  

“Əsrin müqaviləsi”ndən sonra Azərbaycanın neft və qazının dünya bazarlarına hansı istiqa-
mətdə daşınması üzrə müzakirələr aparılmışdır. Bu istiqamətin müəyyən olunması Azərbaycanın 
geosiyası vəziyyətinə təsir edəcəkdi. Müzakirələrin nəticəsi olaraq, 1998-ci ilin oktyabrın 29-da 
Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentləri və ABŞ-ın energetika 
naziri tərəfindən Ankara bəyannaməsinin imzalanması ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi ilə bağlı 
ilk razılaşma həyata keçirilmiş oldu. 1999-cu ilin 18-19 noyabr tarixlərində ATƏT-in İstanbulda 
keçirilən zirvə görüşündə xam neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsi ilə nəql 
edilməsinə dair saziş imzalandı. 2002-ci ilin sentyabrın 18-də BTC boru kəmərinin inşasına 
başlanılmış, 2006-cı ilin iyulunda açılışı baş tutmuşdur. 
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Azərbaycanın yeni neft strategiyasının uğurlu nəticəsi olaraq, digər önəmli bir hadisə 1999-
cu ildə “Şahdəniz” qaz-konsendant yatağının kəşf edilməsi olmuşdur. “Şahdəniz” yatağının aşkar 
edilməsi ilə XXI əsrdə Azərbaycanda qaz sənayesinin inkişafına və Azərbaycanın neftlə yanaşı 
qaz ixrac edən ölkəyə çevrilməsinə imkan yaradılmış oldu. 2001-ci ilin martında təbii qazın 
Türkiyəyə tədarükü ilə bağlı Türkiyə ilə və sentyabr ayında isə təbii qazın Gürcüstan ərazisindən 
tranziti, nəql edilməsi və satışına dair Gürcüstan ilə müqavilələr bağlanmışdır. 2007-ci il iyulun 3-
də Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Şahdəniz” qaz-kondensat yatağından hasil edilən təbii qaz 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri ilə Türkiyənin qaz kəmərləri sisteminə daxil olmuşdur.[6] 

Bu layihələrin həyata keçirilməsi ilə Azərbaycanın regionda geosiyasi mövqeyi daha 
əhəmiyyətli olmuşdur. Belə ki, bu kəmərlərin işə düşməsi ilə regionda neft və qazın nəqli ilə bağlı 
tamamilə yeni vəziyyət yaranmışdır. Azərbaycanın şaxələndirilmiş formada ehtiyatlarını nəql 
etməsi dünyanın enerji təhlükəsizliyi baxımından mühüm rol oynayır.  

Bu kəmərlərin reallaşdırılmasında Qərb dövlətlərinin, xüsusilə də ABŞ-ın dəstəyi 
danılmazdır. ABŞ bu kəmərlər vasitəsilə regionda əsas güc olan Rusiya və İranı neft və qaz 
ehtiyatlarının daşınmasından kənar saxlamaq və onların regiondakı təsirini minimuma endirmək 
istəyirdi. Avropa İttifaqı isə enerji tədarükü baxımından Rusiyadan asılılığını azaltmaq və 
enerjinin təhlükəsiz daşınması məsələsi səbəbindən yeni marşrutlar axtarışında idi. 2008-ci ildə 
Rusiya ilə Gürcüstan arasında baş verən münaqişələr, 2004-cü ildə Ukrayna və Rusiya arasında 
baş verənlər Avropanı daha çox narahat etmiş və bu səbəbdən də Azərbaycanın enerji 
strategiyasında attığı uğurlu addımlar nəticəsində Avropa ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq 
meyilləri inkışaf etmiş və 2011-ci ildə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında enerji 
əməkdaşlığına dair memorandum imzalanmışdır. 

TANAP VƏ TAP LAYİHƏSİNİN ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ  

BAXIMINDAN MÜHÜM YER TUTMASI 
Enerji çatışmazlığı yaşayan ölkələr enerjini vaxtında, fasiləsiz və təhlükəsiz bir formada əldə 

etmək üçün daima yeni bir güzərgah axtarışındadırlar. Bu səbəbdən də enerji təhlükəsizliyi son 
dövrlər üçün dövlətlərin gündəmində yer tutan və onların xarici siyasətlərində öncəlik daşıyan 
məsələlərdən biridir. Enerji təhlükəsizliyi məsələsi hər dövlət üçün müxtəlif məna kəsb edə bilər. 
Belə ki, bəzi dövlətlər üçün enerji təhlükəsizliyi dedikdə neft və qazın təhlükəsiz formada 
daşınması, bəziləri üçün marşrutların diversifikasiyası, bəziləri üçün isə enerjinin daha ucuz başa 
gəlməsi, vaxtında enerji ilə təmin olunma məsələsi başa düşülür. 

Azərbaycan üçün enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas prinsipləri isə 
aşağıdakılardır: 

- strateji və mühüm obyektlərin enerji ilə etibarlı təmin olunması; 
- sərf edilmiş yanacaq ehtiyatlarının yerinin doldurulması; 
- yanacağın və enerji növlərinin diversifikasiyası (şaxələndirilməsi); 
- ekoloji tələblərin nəzərə alınması; 
- enerji ehtiyatlarından səmərəsiz istifadənin qarşısının alınması; 
- daxili və xarici bazarlarda enerji ehtiyatlarının lazımi gəlir gətirməsi və səmərəli ixrac üçün 

azad iqtisadi şəraitin yaradılması və s. [5] 
Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əsas yeri “Cənub Qaz Dəhlizi” 

layihəsi tutur. Bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 12 iyun 2018-ci ildə 
Türkiyənin Əskişəhər şəhərində TANAP-ın istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilmiş təntənəli 
mərasimdəki çıxışında da qeyd etmişdir: “Cənub Qaz Dəhlizi” enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. 
Enerji təhlükəsizliyi isə hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyi məsələsidir. “Cənub Qaz Dəhlizi”nin 
önəmi məhz bundadır – enerji təhlükəsizliyi və enerji resurslarının şaxələndirilməsi. “Cənub Qaz 
Dəhlizi” vasitəsilə Azərbaycan qazı yeni yollarla Türkiyəyə və Avropa bazarlarına çıxarılacaqdır. 
“Cənub Qaz Dəhlizi” həm yeni yollar, həm də yeni mənbə layihəsidir. Bu, sözün əsl mənasında, 
enerji şaxələndirilməsi məsələsinə xidmət göstərir.[12] “Şahdəniz” yatağının işlənilməsinin ikinci 
mərhələsi və “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi dünyanın neft qaz sənayesində həyata keçirilmiş ən 
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böyük layihələrdən hesab edilir. Bu layihə 7 hökumət və 11 şirkəti özündə birləşdirən böyük bir 
layihədir. Uzunluğu 3500 km təşkil edir.  

“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin gündəmə gəlməsi Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 
bağlanan memorandum ilə bağlıdır. Bu layihənin həyata keçirilməsi Xəzər hövzəsində “Şahdəniz 
2” yatağından çıxarılan qazın Türkiyə üzərindən Avropaya təhlükəsiz formada çatdırılması 
məqsədi daşıyır. Yuxarıda sözügedən memorandumun imzalanması ilə layihə üçün yeni imkanlar 
yarandı. Memorandum TANAP və TAP-la bağlı “Hökumətlərarası Sazişlər”lə birlikdə uzunmüd-
dətli qaz satış müqavilələri üçün zəmin yaratdı. Daha sonra 2012-ci ildə Türkiyə və Azərbaycan 
siyasi rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində TAP kəmərinin tikintisi ilə bağlı razılıq əldə edildi. [8] 
2012-ci ilin iyunun 26-də Azərbaycan ilə Türkiyə arasında TANAP qaz layihəsi haqqında “Höku-
mətlərarası Saziş” imzalandı. 2014-cü ilin sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin yüzilliyində 
Bakıda “Cənub Qaz Dəhlizi”nin təməli qoyuldu. Bu boru xətləri mövcud olan digər xətlərdən 
daha təhlükəsiz və daha səmərəli xətdir. Bu layihə nəyin ki, Avropa ölkələri üçün, hətta Türkiyə 
üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Baxmayaraq ki, Türkiyə bundan qabaqkı layihələrdə də yer 
almışdır, lakin bu layihədə Türkiyənin çıxarları daha çox idi. Belə ki, BTC və BTƏ layihələrində 
Türkiyə sadəcə tranzit ölkə idisə, CQD-də dəyər zəncirinin hər bir keçidində yer alır. Türkiyə 
“Şahdəniz” yatağından 2044-cü ilə qədər 28 milyard dollarlıq gəlir əldə edəcəkdir. 2045-ci ilə 
qədər boru xətti işlətməsindən 17 milyard dollarlıq bir gəlir əldə etməsi gözlənilir.[7, 13] 

“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi 4 hissədən ibarətdir.  
1. Şahdəniz mərhələsi-2; 
2. Cənubi Qafqaz Boru Kəməri; 
3. Trans Anadolu Boru Kəməri; 
4. Trans Adriatik boru Kəməri.  
“Şahdəniz 2” layihəsi “Şahdəniz 1” layihəsindən hasil olunan illik 10 milyard m

3 
qazdan 

əlavə 16 milyard m
3
 qaz hasil edəcək layihədir. Cənubi Qafqaz Boru Kəməri “Şahdəniz” 

yatağının tam miqyaslı işlənməsi layihəsinin bir hissəsidir. Layihə üzrə işlərə 2013-cü ildə 
başlanıb. 

“Şahdəniz” yatağından hasil edilən qazın Avropaya çatdırılması “Nabucco” layihəsi vasitəsi-
lə həyata keçirilməsi planlaşdırılmışdır. ABŞ və Aİ-nin razılığınının da olmasına baxmayaraq, bu 
layihə üçün kifayət qədər tədarükçü ölkənin, maliyyə və siyasi dəstəyin olmaması səbəbindən 
sözügedən layihə reallaşmamışdır. “Nabucco”nun uğursuzluqla üzləşməsinin ardından 
Azərbaycan və Türkiyənin birgə səyi nəticəsində TANAP layihəsi ən uyğun alternativ olaraq 
seçilmişdir. Bu layihə Azərbaycan və Türkiyənin bundan öncə reallaşdırdığı BTC və BTƏ 
layihələrindən fərqli olaraq, yalnız iki ölkənin maliyyə və texniki imkanları ilə həyata 
keçirildiyindən Türkiyə və Azərbyacanın reallaşdırdığı bir layihə kimi tanımlanır. Daha sonra 
digər dövlətlərin də maraqlarına uyğun olan bu layihə ortaq məxrəcə əsaslanan texniki, dəyəri və 
siyasi baxımdan bütün tərəflərin dəstəyini almışdır.  

TANAP bölgədəki Rusiya və İran ittifaqına qarşı alternativ layihələr hazırlayan ABŞ 
tərəfindən də müsbət qarşılanmışdır. ABŞ-ın TANAP-ı dəstəkləməsinin səbəblərindən biri 
Ukrayna böhranından sonra Rusiyanın Krımı ilhaq etməsi və İranın Suriya müharibəsindən əvvəl 
İraq və Suriyaya dair təbii qaz müqaviləsi çərçivəsində İranın Livan üzərindən Avropaya qaz 
ixrac etmək istəməsidir.[7, 16] 

TANAP-ın Türkiyəyə daxil olan nöqtəsi Türkiyə Gürcüstan sərhədində iştirak edən Ardahan 
vilayətinin Posof rayonu, Türk gözü kəndindən başlamaqdadır. Türkiyə torpaqları üzərindən 20 
vilayət, 67 rayon və 600 kənddən keçib uzun bir məsafə qət etdikdən sonra, Yunanıstan 
sərhədində Ədirnə vilayətinin İpsala qəsəbəsindən etibarən TAP boru xətti ilə birləşəcək. 

Bu strateji layihənin əsas hissəsinin açılışı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə 2018-ci il iyunun 12-də Türkiyənin Əskişəhər 
şəhərində baş tutub. [9] TANAP-ın hazırkı ötürücülük tutumu 16 milyard m

3
-dir və sonradan 

həcmini 31 milyard m
3
-dək artırmaq mümkün olacaq. Layihənin ikinci fazasını da istifadəyə 

verməklə, Xəzər dənizindən çıxarılan təbii qazı Avropa bazarına ixrac etmək mümkün olacaq. 
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Belə ki, CQD-nin son seqmenti olan TAP üzrə işlərin yekunlaşmasından və iki layihənin 
birləşməsindən sonra 2020-ci ildən etibarən Azərbaycan qazının 10 milyard m

3
 Avropa, qalan 

hissəsi isə Türkiyə qaz bazarına çatdırılacaq.  
Layihənin ikinci fazası TAP Türkiyə-Yunanıstan sərhədində TANAP-dan aldığı qazı 

Albaniyaya və Adriatik dənizinin altından keçərək İtaliyaya qədər daşıyacaq və buradan Aİ 
ölkələrinə paylayacaq. Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq TAP layihəsi "Nabucco", ITGI 
(Türkiyə-Yunanıstan-İtaliya qaz kəməri) və SEEP (Cənibi-Şərqi Avropa boru kəməri) layihələri 
içərisindən seçilmişdir. [10] 2019-cu ilin noyabrın 30-da Türkiyənin Ədirnə vilayətinin İpsala 
qəsəbəsində TANAP qaz kəmərinin Avropa ilə birləşən hissəsinin açılış mərasimi keçirilib.[11] 
Bu layihənin başa çatdırılması 2020-ci il üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

NƏTİCƏ 
Son olaraq, qeyd etmək istərdim ki, TANAP və TAP enerji layihələri Azərbaycan və Türki-

yənin regionda strateji əhəmiyyətinin artırılmasına böyük töhfə vermişdir. “Cənub Qaz Dəhlizi” 
layihəsi ilə bağlı işlər yekunlaşdıqdan sonra Azərbaycan regionda aparıcı enerji ölkəsinə çevrilə-
cəkdir. Bu sahədə əldə olunan enerji gəlirləri iqtisadiyyatın digər sektorlarının inkişafına təsir gös-
tərəcəkdir. Bütün bu layihələr göstərir ki, Azərbaycan uğurlu enerji strategiyası nəticəsində regio-
nal əməkdaşlıqda yeni yollar qazanır və milli iqtisadiyyatın daha da möhkəmlənməsi istiqamətin-
də doğru addımlar atır. 
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XÜLASƏ 
1914-cü ildə başlayan Birinci Dünya müharibəsində Osmanlı imperiyası Antantaya (Rusiya, 

İngiltərə və Fransa) qarşı olan tərəfdə idi. Bu savaş uzun əsrlər boyu ara-sıra baş verən rus-türk 
müharibələrinin ən dəhşətlisi idi.Cənub-Qərbi Qafqazın və Şərqi Anadolunun türklər yaşayan 
bölgələri müharibə meydanına çevrildikcə milyonlarla günahsız insan ac-yalavac qaçqınlara 
çevrilirdi. 
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Azərbaycanlılar qardaşlarının bu vəziyyətini ürək ağrısı ilə qarşılamış və onlara kömək 
məqsədi ilə “Qardaş köməyi (Kardaş Kömeği)” şüarı ilə kompaniya başlatmışlar. Bu işə Bakıda 
qurulmuş “Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti” başçılıq edərək 1915-ci ildən başlayaraq 
xalqdan yardım toplamış və işğal olunmuş bölgələrə gedərək ehtiyacı olan insanlara çatdırmışdır. 

Dövrün görkəmli söz adamlarının istəyi ilə 1917-ci ildə Cəmiyyətin sədri Mirzə Əsədullayev 
lazımi icazəni alaraq bütün gəliri qaçqın düşmüş türk qardaşlara xərclənilmək məqsədi ilə bir 
dərgi nəşr etdirməyi qərara almışdır. 1917-ci ilin fevral ayında çıxarıması planlaşdırılan “Qardaş 
köməyi” dərgisi bəzi səbəblərə görə gecikərək may ayında nəşr olunmuşdur. “Açıq söz” qəzetinin 
mətbəəsində çap edilən dərgi 80 səhifədən ibarət olmuş və 1 manatdan satışa çıxarılmışdır. 
Türkcə nəşr edilən “Qardaş köməyi (Kardaş Kömeği)” dərgisinin baş qismində onun 
yaranmasının məqsədi bu şəkildə ifadə edilmişdir: 

“Qardaş Köməyi” Hasilatı hərbzadələr faidəsinə getmək üçün mühərrirlər tərəfindən nəşr 
olunmuş siyasi, ədəbi, ictimai bir məcmuədir (Hasılatı harbzedeler faidesine gitmek için 
muharrirler tarafından neşr olunmuş siyasi, edebi, ictimai bir mecmuadır).” 

AÇAR SÖZLƏR: ANADOLU TÜRKLƏRI, QARDAŞ KÖMƏYI, MƏCMUƏ 

 

GIRIŞ 
İstər keçən əsrin əvvəlində-1918-ci ildə qurulmuş, istərsə də əsrin sonunda-1991-ci ildə bərpa 

edilmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasını ilk tanıyan ölkə qardaş Türkiyə olmuşdur.Türkiyə 
Çanaqqala döyüşlərində öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə apararkən ilk azərbaycanlılar könüllü 
olaraq özlərini qardaşlarının köməyinə çatdırmışlar. Eləcə də, 1918-ci ildə Azərbaycanın 
imdadına çatmış Qafqaz İslam ordusunun 1130 əsgəri qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olmuşlar. 

Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinin hər zaman çiyin-çiyinə verərək bir-birinə dəstək olması 
ənənəsi qədim tarixi köklərə söykənir. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin “Türkiyə-Azərbaycan 
bir millət, iki dövlətdir” və Ulu Öndər Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın kədəri bizim 
kədərimiz, sevinci bizim sevincimizdir” sözləri xalqlarımız üçün bir düstur halına gəlmişdir. 

1917-ci ildə Bakıda amansız müharibələr nəticəsində ağır vəziyyətə düşmüş Anadolu 
türklərinə yardım etmək məqsədi ilə nəşr edilmiş “Qardaş köməyi (Kardaş Kömeği)” məcmuəsi 
haqda yazarkən Nizami Cəfərov fikirlərini belə ifadə etmişdir: “Qardaş köməgi” bir çox cəhətdən 
unikal, misilsiz kitabdır. Birincisi ona görə ki, bu topluda yazıları dərc olunmuş müəlliflər XX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatının, elminin, siyasətinin ən mümtaz simalarıdır”. Belə 
ki, məcmuənin tribunasında Hüseyn Cavid, Abdulla Şaiq, Əhməd Cavad, Abbas Səhhət, Əli 
Nəzmi, Ömər Faiq Nemanzadə, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Məmməd Səid Ordubadi, Salman 
Mümtaz və başqa bir çox yazarlar öz əsərləri ilə çıxış etmişlər.  

Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli sənətkarlarından biri olan Hüseyn Cavid “Qardaş köməyi” 
məcmuəsində “Hərb və fəlakət” şeiri ilə təmsil olunmuşdur. Şeirdə müharibənin bəşəriyyətə 
gətirdiyi fəlakətlərdən bəhs edilir. Dəhşətli mənzərələr ilə qarşılaşan lirik qəhrəman fəryad edir, 
vicdanı sarsılaraq dəli olacaq hala gəlir: 

Nədir şu qəhr və fəlakət? Nədir bu qəht və ğəla 
Nədir şu kin və ədavət? Nədir bu dərd və bəla? 
Sonda müəllif türk dünyasının nicatının birlikdə olduğunu vurğulayaraq “sürüsündən kənar 

olan qoyunu canavar parçalar” deyir: 
Seni kurtarsa, kurtarır birlik, 
Çünki birliktedir fakat dirlik!... 
Yanvar, 1917-ci il 
Abdulla Şaiq Talıbzadə məcmuədə birpərdəli “Əşxas” dramı ilə çıxış etmişdir. Əsərdə 

insanlığın heykəlini təsvir edən orta yaşlı alicənab bir qadın olan ana ilə insanlığın idealını təsvir 
edən 12 yaşında xəstə övladının aqibətindən bəhs olunur. Müəllif burada ağ qanadlı, təmiz 
geyinmiş, nurani gənclərin simasında təmsil olunan-Vicdan, Ədalət, Mərhəmət və qara qanadlı, 
çirkin simalı adamların obrazında-Zülm, Şeytan, Fəlakət surətlərini də yaratmışdır. Pərdə boyu 
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izlənilən mənalı və təsirli dialoq və hadisələrin sonunda İdeal həyatını tapşıraraq bir nur şəklində 
göyə uçur. Ona: “Bəni kimə tərk eyliyorsun böylə?” deyən anasına belə cavab verir: 

-Ədalətə, Mərhəmətə, Vicdana 
Onlardan sən anam, bir an ayrılma! 
Əhməd Cavad fəlakətlərə məruz qalmış qardaşlarının halına acıyaraq məcmuədə dərc olunan 

“Yazıq!” şeirində yazmışdır: 
Gün batanda sarı bulut sarısı, 
Söyler size düşer derdin yarısı, 
Ey elin hanımı, kızı, karısı, 
El açmış bacılar düşmana, yazık! 
Həmin dövrdə “İqbal” qəzetində də Anadolu türklərinin düşmüş olduqları çətin vəziyyət və 

onlara yardım mövzusunda yazılar dərc etdirən Ömər Faiq Nemanzadə “Qardaş köməyi” 
məcmuəsində “Mən kiməm” adlı məqaləsi ilə yer almışdır. Burada müəllif milli şüur, milli vəhdət 
kimi anlayışlara toxunub bütün türkləri millətini sevməyə, ona sahib çıxmağa çağıraraq xalqı 
qardaşlarına dəstək olaraq fədakarlıq etməyə çağırırdı. 

Dərgiyə xaricdən də öz yazıları ilə qatılan müsəlman-türk yazarları var idi. Bunlardan biri 
Orenburqdan Fatih Kərim idi ki, öz yazısında müharibənin türklərin başına gətirdiyi fəlakətlərdən 
və bütün bunlara rəğmən onların göstərdikləri səbr və mətanətdən bəhs etmişdir. 

Məcmuənin sonunda qardaşlarına yardım məqsədi ilə mətbəəyə ianə göndərən şəxslərin ürək 
sözlərini əks etdirən çoxsaylı elanlar yer almışdır. Bu yardımsevər insanlar həm Bakı, həm də 
digər şəhərlərdən öz ianələrini göndərmişlər. Belə ki məcmuənin son səhifələrində həm fərdi 
şəxslərin, həm şirkət sahibləri və işçilərinin, həm bir neçə nəfərin yardım məqsədi ilə toplanıb 
yığmış olduqları ianə elanları öz əksini tapmışdır: 

I.Dünya Savaşı felaketiyle yüzyüze kalan müslümanlara yardım amacıyla çalışan bütün 
müslüman kardeşlerimize özellikle de bu yolda “Kardeş yardımı” gibi hafızalardan silinemeyecek 
bir mecmua çıkarılmasına çalışan muhterem insanlara en samimi teşekürlerimizi sunarız.Ağdaş: 
Hacı Ağa Vahidov, 100 manat; 

I.Dünya Savaşı felaketiyle kader kurbanı olan müslüman kardeşlerimizin imdadına yetişmek 
için çalışan ve özellikle “Kardeş Yardımı” dergisi çalışmalarına iştirak eden muhterem dostlara 
teşekkürlerimizi arzederiz.Emiraslan Kadirov, 50 manat; 

Gencede açtığımız cilthanemizde her çeşit ciltleme ve çerçeve yapılır. Ayrıca muhtelif 
kitaplar ve gazeteler satılmaktadır. 12 manat 50 k. Gence: Masum Tağızade.  

Tədqiqat işi, əsasən, təsviri və tarixi-müqayisəli metodlardan istifadə olunaraq işlənilmişdir. 
Tezisin hazırlanmasında 2013-cü ildə Türkiyə Başnazirlik Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya 
Agentliyi və Gəncliyə Yardım Fondunun (TİKA) dəstəyi ilə ikinci dəfə çap olunmuş “Qardaş 
köməyi (Kardeş yardımı)” toplusundan istifadə edilmişdir. Bu kitabda məcmuədəki yazıların həm 
ilk dəfə nəşr edildiyi əski Azərbaycan yazısı ilə, həm latın qrafikası ilə Azərbaycan türkcəsinə 
çevrilmələri ilə, həm də Türkiyə türkcəsində olan versiyaları öz ifadəsini tapmışdır. 

Qeyd edək ki, “Qardaş köməyi (Kardaş Kömeği)” dərgisinin ilk çalışması 2002-ci ildə o 
zamankı Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri, Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin sədri Anarın rəhbərliyi altında, mərhum xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin , bir qrup 
millət vəkili və bəzi ziyalılarımızın səyləri nəticəsində ortaya qoyulmuşdur. 

NƏTICƏ 
Sovetlər dönəmində uzun illər məcburi olaraq ayrılığa məhkum edilmiş Azərbaycan və 

Türkiyə dövlətlərinin yardımlaşmaq fəaliyyəti tarixən ənənəvi bir hal almışdır. Bunun ən gözəl 
nümunələri Azərbaycan türklərinin Birinci Dünya müharibəsində Rusiyanın işğalına məruz 
qalmış torpaqlarda yaşayan Anadolu türklərinə “Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti” və 
“Qardaş köməyi (Kardaş Kömeği)” dərgisi vasitəsi ilə etdikləri böyük və çoxcəhətli yardımlarıdır. 
İndiyə qədər bu işlərin öyrənilməsi istiqamətində araşdırmalar aparılsa da, bu mövzu kifayət qədər 
işıqlandırılaraq ictimaiyyətə çatdırılmamışdır.  
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Nizami Cəfərov məcmuənin ön sözündə haqlı olaraq yazmışdır: “Bu yazılarda qaldırılan 
məsələlər bu gün də o vaxtkı kimi gündəmdədir. Bu gün qarşımıza çıxan bir çox problemlərin 
səbəbini və kökünü də bu məcmuədə tapa bilərik. “Tarixi unudanlar onu bir daha yaşamağa 
məhkumdurlar”-deyiblər. Tariximizin acı səhifələrini unutmamağımız, onları bir daha 
yaşamayacağımızın rəhnidir”. 
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XÜLASƏ 
II Dünya müharibəsi və Soyuq müharibədən sonra dünyada miqrasiyasının sayı artmağa 

başlamışdır. Müasir dövrdə insanlar daha yaxşı həyat standartları üçün Şimali Amerika və Qərbi 
Avropaya miqrasiya etməyə üstünlük verirlər. Son dövrlər miqrantlarla yerli cəmiyyət arasındakı 
məsələnin qarışıq olması səbəbindən assimilyasiya inteqrasiyanın son mərhələsi hesab olunmur 
və çoxmədəniyyətlilik nəzəriyyələri ön plana keçmişdir. Baxmayaraq ki, dil və digər mədəni 
müxtəlifliklərin rolu azalmağa başlayıb, dini kimlik miqrantların ən davamlı xüsusiyyəti hesab 
olunur. Xüsusilə, 2011-ci il Ərəb baharından sonra müsəlman ölkələrindən Qərbə axın daha da 
çoxalaraq ən çox müzakirə olunan məsələyə çevrilmişdir. Miqrasiya və etnik tədqiqatlarda din 
tez-tez digər faktorlardan biri olaraq göstərilir. Lakin din inteqrasiyada önəmli rola sahibdir və bir 
neçə fərqli yöndə özünü göstərir. Fərdi miqrant ailələri arasında onların dini inancları mühüm 
əhəmiyyət kəsb edə bilər. Məsələn, onlar qatıldıqları hər-hansı bir yığıncaqda spirtli içki kimi 
geniş yayılmış adətləri qəbul etməyə bilərlər. Onlar üçün əsas yığıncaq məkanları kilsə, məscid, 
sinaqoqlardır. Miqrantların yeni cəmiyyətlərə inteqrasiyası araşdırılarkən dinin önəmi nəzərdən 
qaçmamalıdır. Çünki hal-hazırda da köç məsələlərində əsas diqqət miqrantların dini inancına 
yönəlib. 

AÇAR SÖZLƏR: İnteqrasiya, miqrantlar, çoxmədəniyyətlilik, din 

 

GİRİŞ 
Artıq dünyanın heç bir ölkəsi vahid mədəniyyətli quruluşa sahib deyil. Qloballaşma ilə 

birlikdə kommunikasiya texnologiyaları dünyanın hər yerini əlçatan etmişdir. İnsanlar və 
mədəniyyətlər heç olmadıqları qədər bir-birlərinə yaxınlaşıblar. Səyahət və miqrasiyanın 
asanlaşması beynəlxalq miqrasiyanı sürətləndirərək ölkələrin və şəhərlərin quruluşunu dəyişmiş, 
bir çox dini, etnik və mədəni cəmiyyətlərin bir yerdə yaşadığı regionlara çevirmişdir. II Dünya 
müharibəsi və Soyuq müharibədən sonra dünyada miqrasiyanın sayı artmış və müxtəlifləşmişdir. 
Hal-hazırda iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş, yaşayış səviyyəsi yüksək olan Şimali Amerika və 
Qərbi Avropa ölkələrinə axın daha çoxdur. İnkişaf etməmiş regionlardan inkişaf etmiş ölkələrə 
yönələn insan axınında ən çox müzakirə məsələsinin müsəlman cəmiyyətlərindən Qərb 
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cəmiyyətinə olan miqrasiya olduğunu bildirmək lazımdır. Son 10 ildir ki, Avropa diqqətini bunun 
üzərinə cəmləyib. Beynəlxalq miqrasiya qərb cəmiyyətinə fərqli cür təsir göstərir və bu getdikcə 
mürəkkəb hala çevrilir çünki bunun əsasında din dayanır. Uzun müddət sonra dil və digər mədəni 
müxtəlifliklərin rolu azalsa da dini kimlik və camaatlar, miqrant nəsillərinin ən uzunmüddətli 
xüsusiyyətidir. Əvvəllər miqrasiya ilə bağlı tədqiqatlarda əsas nəzəriyyələr assimilyasiya 
nəzəriyyələri idisə, hal-hazırda müasir çoxmədəniyyətlilik nəzəriyyələrinə yerini buraxıb. Artıq 
milli siyasət və nəzəri düşüncələr assimilyasiyanı inteqrasiyanın son mərhələsi hesab etmir və 
miqrantlarla yerli cəmiyyət arasındakı münasibətlərin daha qarışıq olduğunu qəbul edir. Yerli 
hökumət onların birlikdə sülh içərisində yaşamasına nail olmağa çalışır. Fişerin Almaniyadakı 
immiqrantlar üçün dediyi kimi “işçi istədik, insanlar gəldi” yanaşması ilə yox, onların cəmiyyətin 
quruluşunda önəmli aktyor olmalarını unutmamaq lazımdır. 

İnteqrasiya və məskunlaşma 
Miqrasiya istər ölkə daxilində, istərsə də ölkə xaricində olsun, miqrantların həyatında iqtisadi, 

sosial və psixoloji dəyişikliklərə səbəb olur. Miqrantlar köçərkən əşyaları ilə birlikdə bütün həyat 
təcrübələrini, yaşayış tərzlərini də özləri ilə birlikdə getdikləri yerlərə aparırlar. Miqrasiya 
prosesində miqrant hər şeydən əvvəl psixoloji sarsıntı keçirsə də, o, tezliklə yeni məskunlaşdığı 
regionun mədəniyyəti, qayda-qanunları və s. ilə yaxından tanış olmalı və ona uyğunlaşmağa 
çalışmalıdır. Miqrantın öz mədəniyyətini, dinini yeni cəmiyyətdə tətbiq etməsi qarşıdurmalara 
gətirib çıxarır.  

İnteqrasiya miqrantların yad cəmiyyətlə bütünləşərək o cəmiyyət içərisində yaşamağa 
başlamasını ifadə edir. Miqrantların ölkələrdə məskunlaşma prosesi ilə bağlı bir çox nəzəri model 
vardır və inteqrasiya onlardan biridir. Lakin günümüzdə “çoxmədəniyyətlilik” xüsusilə, geniş 
yayılmış bir anlayışdır. Müxtəlif fikirlər olsa da hər birinin izah etməyə çalışdığı miqrantların 
məskunlaşdığı dövlətlərdəki cəmiyyətin üzvü olma prosesidir. İnteqrasiya müzakirəsində 
izolyasiya siyasəti də nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda bəzi miqrant qrupları da vardır ki, onlar 
özləri həmin cəmiyyətin üzvünə çevrilmək istəmirlər və özlərini qəbul edilmək məcburiyyətində 
hiss etmirlər. Bunlara misal olaraq, qonaq işçiləri, qeyri-leqal miqrantları və marginal dindar 
qruplarını göstərmək olar. Bununla birlikdə onlar müxtəlif şəkillərdə cəmiyyət arasında müstəqil 
olaraq təşkilatlana biliblər.  

 İlk olaraq, təsiri güclü olan, 2 nəzəriyyəyə nəzər salmaq lazımdır. 1920-ci illərdə Çikaqo 
Sosiologiya Məktəbi miqrantların məskunlaşması ilə bağlı bir yanaşma irəli sürdü. Bu yanaşma 
inteqrasiyanı – assimilyasiyanı – “irq münasibətləri döngüsü” adlandırılan 4 dərəcəyə bölmüşdü: 
təmas, qarşıdurma, uyğunlaşma və assimilyasiya. Bu döngü bəzi kənar faktorlar nəzərə alınmasa 
qaçınılmaz şəkildə meydana gələn təkamül modeli idi. Assimilyasiya son mərhələdə etnik qruplar 
arasında müxtəlifliklərin aradan qalxmasına gətirib çıxarırdı. Xüsusilə də millətlərarası nikah 
önəmli faktor idi. Milton Qordon, “Assimilation in American Life” (1965) adlı əsərində 
assimilyasiyanın 7 mərhələsi adlı fərqli model irəli sürürdü. Bu mərhələlər, mədəni, struktur, 
nikah, kimlik baxımından, önyarğının aradan qalxması assimilyasiyası, davranışı qəbuletmə 
assimilyasiyası və vətəndaş olma yolu ilə assimilyasiya idi. Lakin sonrakı tədqiqatlar bu fikri 
tənqid etmişdir. Çünki bütün bu assimilyasiya mərhələlərinin hamısı sonda homogen cəmiyyət 
fikrinə gətirib çıxarırdı. Eyni zamanda bu gün inteqrasiyanın nəticələri həm miqrantlar nöqteyi-
nəzərindən, həm də yerli xalq tərəfindən çox mürəkkəb proses kimi qiymətləndirilir. 

Miqrasiya cəmiyyətin bütün sahələrinə təsiretmə potensialına sahibdir. Əsas olaraq isə, 
mədəni, struktur və siyasi sahələr mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mədəni inteqrasiya həm 
miqrantların və miqrant cəmiyyətlərinin yerli dəyərlərlə, qanunlarla və davranış modelləri ilə 
münasibəti və uyğunlaşması, həm də yerli cəmiyyətin miqrantların mədəni həyatlarına olan 
reaksiyaları ilə əlaqəlidir. Mədəni inteqrasiyanın məkanı sivil cəmiyyətdir və hal-hazırda getdikcə 
önəmi artan mediadır. Müvəffəqiyyət qazanmış mədəni inteqrasiya açıq şəkildə özünü güclü etnik 
münasibətlərdə göstərir. Struktur inteqrasiya vasitəsilə ilə miqrantlar müxtəlif sektor, qurum və 
təşkilatlara daxil ola bilirlər və özləri də bu qurumların paralel formalarını yaradırlar. Bu cür 
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sektor, qurum və təşkilatlar iqtisadi, təhsil, siyasi partiyalar və dini cəmiyyətləri təşkil edir. Yerli 
işçi qüvvəsi bazarında şəriklik struktur inteqrasiyanın ən önəmli göstəricilərindən biridir. Siyasi 
inteqrasiya isə dövlətin miqrantlar ilə işbirliyi yollarını ifadə edir. Buraya vətəndaşlıq əldə etmə və 
digər qanuni prosedurlar daxildir. Eyni zamanda, ayrı-seçkiliyə qarşı olmaq, vətəndaşlıq əldə 
etməklə bağlı olan imkanlar və limitlənmələr də siyasi inteqrasiyanın bir parçasıdır. 
İnteqrasiyasının bu cür qruplaşdırılması prosesin nəticələri nöqteyi-nəzərindən obyektivdir. 
Miqrantlar həm fərdi şəkildə, həm də qrup halında ev sahibi xalqın arzu etdiyi şəkildə qarşılıqlı 
təsir seçimini edə bilərlər. Kasls və Miller 3 müxtəlif inteqrasiya şəklini izah ediblər: birincisi, 
miqrantların bir qisminin ümumi əhali ilə qarışması, məsələn, Aİ ölkələrindəki və ABŞ-dakı 
Avropa mənşəlilər bu qrupa daxildir. İkincisi, etnik qruplar şəklində məskunlaşanların bəziləridir. 
Bu etnik qruplar əslində, başlanğıcda irqçilik və izolyasiya səbəbi ilə yaradılmışdı. Lakin müasir 
dövrdə həmin etnik qruplar tam vətəndaşlıq haqlarına sahibdirlər. Bunlara misal olaraq, Şimali 
Amerikadakı bəzi Avropa mənşəli qruplar yəni, italyanlar, polyaklar və İngiltərədəki irlandları 
göstərmək olar. Üçünücüsü, miqrantların etnik azlıqlardan ibarət olan hissəsidir ki, onlar ən 
əlverişsiz vəziyyətdə olan insanlar arasındadır və irqçilik, qanuni statusun yetərsizliyi və ümumi 
cəmiyyətdən ayrı qalma kimi təcrübələrə sahibdirlər. 

Müxtəlif cəmiyyətlərə edilən köçlər arasında bir çox oxşar xüsusiyyətlər mövcuddur. Bütün 
ölkələrdə “miqrasiya zənciri və məskunlaşma, əmək bazarında bölünmə, seqreqasiya (ayırım) və 
etnik qrup yaratmaq”la bağlı miqrasiya prosesinin oxşarlıqları var. Sıxlığı ölkələrə görə fərqlənsə 
də, irqçilik və ayrı-seçkilik də bütün ölkələrdə mövcuddur. Müxtəliflik isə, dövlətin miqrasiya, 
məskunlaşma, vətəndaşlıq və mədəni müxtəliflik siyasətində görülə bilər. Tədqiqatçılar müxtəlif-
liklərin milli dövlətin tarixi təcrübələrinə əsaslı olduğunu düşünürlər. Alis Bloka görə, miqrantla-
rın məskunlaşma prosesi haqqında elmi ədəbiyyatda dörd mühüm mövzu mövcuddur. Bu funda-
mental mövzular ev sahibi cəmiyyətin siyasi sistemi, miqrantların sosial şəbəkələri, miqranların 
fərdi xüsusiyyətləri və miqrasiya şərtəri ilə əlaqəlidir. Bunlar da miqrasiyanın səbəbləri, yeni 
cəmiyyətdən mədəni uzaqlıq, dil bilmə qabiliyyətləti, təhsil və s. amilləri əhatə edir.  

Dini inancları səbəbindən insanların miqrasiyaya məcbur edilməsi 
Bəzən dini mövzular da miqrasiyaya səbəb olur. Bəzi insanlar dini inanclarına görə zülmə 

məruz qalırlar. Bunlara misal olaraq, yəhudilərin tarixi yurdlarından qovulmasını, daha sonra yenə 
dini inanclarına görə Avropa ölkələrində, Rusiyada assmilyasiya ola bilməmələri və üzləşdikləri 
çətinliklikləri, İspaniya və Rusiyadan kütləvi şəkildə köçə məcbur edilmələrini, əsrlər boyu 
gettolarda qalmalarını göstərmək olar. ABŞ yarandığı ilk vaxtlarda bir çox dini azlıq üçün mühüm 
sığınacaq olmuşdur və bu hal indiki dövrə qədər davam edir. Son dövrlər populizm tərəfdarlarının 
artması da bunda önəmli rol oynayır. Onlar yerli xalqda miqrantlara qarşı aqressiya yaradırlar. 
İşsizliyin, yoxsulluğun, bərabərsizliyin artmasının, şiddət, narkotik və insan qaçaqmalçılığı kimi 
cəmiyyətdə mövcud olan bəzi önəmli problemlərin səbəbini miqrantlarda görürlər. Populist 
partiyalar tez-tez köç məsələsinə toxunaraq köçü xalqların rifahına, sosial, mədəni, hətta etnik 
xüsusiyyətlərinə təhdid kimi qələmə verirlər. Xüsusilə, son 10 ildə İslam dini və onun 
nümayəndələri keçmişdə anti-semitizm, faşizmin olduğu kimi Qərbin inkişaf etmiş ölkələri üçün 
təhdid mənbəyi olmuşdur. Müsəlman miqrantlar avropalılar üçün iqtisadi yükdən başqa heç nə 
ifadə etmir. 2006-cı ildə aparılan sorğuda avropalıların demək olar ki, hamısı müsəlmanlarla bağlı 
mənfi düşüncədə olduqlarını bildiriblər.  

Çoxmədəniyyətli cəmiyyətlərdə isə vəziyyət daha yaxşıdır. Burada hər iki tərəf qarşılıqlı 
inancları nəzərə alır. Yəni, miqrantlar öz dini ayinlərini icra etdikdə və quruluşlarını yaratdıqda 
yerli qayda-qanunlara uyğunlaşmalıdırlar, yerli cəmiyyət isə onlara tolerantlıq göstərir. Miqranta-
rın struktur inteqrasiyası ilə onların dini camaatları çoxmədəniyyətli siyasətlərdə ən önəmli 
faktordur. Yerli və dövlət qurumları miqrantların dini təşkilatlanmasında onları dəstəkləyirlər.  

Miqrantlar üçün yaradılan imkanlar 
Kaslsa görə, müasir dövlətlər üçün üç fərqli seçim var, bunlar, ayrı-seçkilik, assimilyasiyaya 

meyilli və çoxmədəniyyətli modellərdir. Ayırımçı modeldə miqrantların cəmiyyətin müəyyən bir 
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hissəsində iştirakına icazə verilir, lakin bəzi sahələrdə (məsələn, səhiyyə sistemi və vətəndaşlıq) 
məhdudlaşdırılırlar. Bu cür ölkələrə misal olaraq, Almaniya və Avstriyanı göstərmək olar. 
Assimilyasiyaya meyilli model miqrantların yerli cəmiyyətə bənzəməsini gözləyən təktərəfli 
inteqrasiya olaraq izah edilir. Bu modelə ən yaxşı nümunə Fransadır. Böyük miqdarda miqrant 
qəbul edən ölkələr müəyyən bir mərhələyə qədər çoxmədəniyətlilik modelinə müraciət edirlər. 
Bəzən din bu siyasəti yönləndirən faktor olur, lakin nadir hallarda açıq şəkildə təsir göstərə bilir. 
Rəsmi dövlət siyasəti mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktor olsa da, digər faktorları da nəzərə 
almaq lazımdır.  

TƏDQİQAT METODU 
Tədqiqatın mövzusu hazırda beynəlxalq münasibətlər kontekstində olduqca aktualdır. 

Tədqiqatda kontent analiz metodundan istifadə edilmişdir ki, bu da tədqiq edilən mövzunun 
müxtəlif üsullarla nəzərdən keçirilməsinə şərait yaradacaqdır.  

NƏTİCƏ 
Miqrasiya miqrantın əvvəlki həyatında təcrübə etdiyi hər şeyi demək olar ki, həyatından 

çıxarması deməkdir. Xüsusilə, xarici köçlər miqrant üçün yeni bir məkan, insanlar, cəmiyyət 
münasibətləri, mədəniyyət, dil və din ilə üzləşməsi deməkdir. Eyni zamanda, yaşadığı yeni 
ölkənin iqlimi, xəstəliklər və s. miqrantların həyatlarını çətinləşdirən amillərdəndir. Qeyri-qanuni 
yolla ölkəyə daxil olanlar isə əlavə olaraq, daimi olaraq polis tərəfindən tutlma və ölkədən 
qovulma təhlükəsi ilə yaşayırlar. Miqrantların yad olduqları cəmiyyət ilə bütünləşərək həmin 
cəmiyyətin bir parçası olma prosesləri, yəni, inteqrasiya isə miqrantların həll etməsi gərəkən 
problemlərin ən önəmlisidir. Bu müddəti həm miqrant, həm də onu qəbul edən cəmiyyət üçün 
asanlaşdırmaq üçün hər iki tərəfin tolerant olması gərəklidir və onlara media, təhsil qurumları, 
eləcə də ailələri dətək olmalıdırlar.  

Miqrasiya və etnik tədqiqatlarda din tez-tez digər faktorlardan biri olaraq göstərilir. Lakin din 
inteqrasiyada önəmli rola sahibdir və bir neçə fərqli yöndə özünü göstərir. Fərdi miqrant ailələri 
arasında onların dini inancları mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Məsələn, onlar qatıldıqları hər-ha 
nsı bir yığıncaqda spirtli içki kimi geniş yayılmış adətləri qəbul etməyə bilərlər. Onlar üçün əsas 
yığıncaq məkanları kilsə, məscid, sinaqoqlardır. Siyasi inteqrasiyada isə nəzarət dövlətin əlindədir 
və miqrantlar limitləndirilir.  

Ümumiyyətlə, miqrantların yeni cəmiyyətlərə inteqrasiyası araşdırılarkən dinin önəmi 
nəzərdən qaçmamalıdır. Çünki hal-hazırda da köç məsələlərində əsas diqqət miqrantların dini 
inancına yönəlib.  
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IV SƏNAYE İNQİLABI: YENİ PEŞƏLƏR 
 

BILAL QASIMLI 
Bakı Mühəndislik Universiteti 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi/Beynəlxalq Münasibətlər və Diplomatiya ixtisası 
bqasimli@std.beu.edu.az 
BAKI, AZƏRBAYCAN 

 

XÜLASƏ 
İlk dəfə 2011-ci ildə Almaniyada təşkil olunan Hannover sərgisində istifadə olunan “Sənaye 

4.0”(Industry 4.0) Almaniya dövləti,digər sənaye dövlətləri və transmilli şirkətlər tərəfindən dəs-
təklənərək bu günün sənayesində öz yerini aldı.Həmçinin Dünya İqtisadi Forumunun son toplan-
tılarında müzakirə mövzusu oldu.Hazırda “Sənaye 4.0” gen mühəndisliyi, əlavə reallıq sistemləri , 
ekoloji texnologiyalar, özü idarə olunan avtomobillər, təmiz enerji mənbələri, dronlar, nanotexno-
logiya, bulud sistemləri, əşyaların interneti və süni intellektin geniş tətbiqi ilə davam edir. 

Volkswagen avtomobil şirkətinin İdarə Heyətinin üzvü Dr. Andreas Tostmann yüksək 
texnologiyanın tətbiqini qiymətləndirərkən deyib ki: "Üç ölçülü çap maşınları Volkswagen 
şirkətinin əlavə istehsal fəaliyyətlərini yeni səviyyəyə çıxarır" 

Bosch şirkəti isə “Sənaye 4.0” proqramının tətbiqi nəticəsində son 4 il ərzində 1,5 milyard 
avro qazanmışdır. 

Ölkələr və təşkilatlar gələcəkdə işlərin dəyişəcəyinin və yeni iş imkanlarının yaranacağının 
həqiqətini artıq görməyə başladılar.Bununla birlikdə, gələcəkdə işçi qüvvəsi yeni peşələrə necə 
adaptasiya olacaq və dövlətlər hansı sosial-iqtisadi addımlar atacaq? kimi suallar meydana gəlir. 
Dünya yeni IV sənaye inqilabıyla tanış olurdu ki, 2017-ci ildə CeBİT-də “Cəmiyyət 5.0”-dan 
danışılmağa başlanıldı. 

AÇAR SÖZLƏR: “SƏNAYE 4.0 “-1, YENI PEŞƏLƏR -2, SÜNI INTELLEKT-3 
 

GIRIŞ 
Əmək bazarlarında çətinliklər artır, inkişaf etmiş iqtisadiyyatlardakı ev təsərrüfatlarının 

gəlirləri durğunlaşır və işçilər arasında artan bacarıq boşluqları müşahidə edilir. Dünyada sosial, 
mədəni, iqtisadi, ekoloji və texnoloji dəyişikliklər baş verir.Dünyanın, tarixdə heç olmadığı sürətlə 
dəyişdiyi bir dövrdəyik. Bu inqilab istehsal məhsuldarlığını artıracaq, iqtisadiyyatı dəyişdirəcək, 
sənaye artımını stimullaşdıracaq və bölgələrin rəqabət qabiliyyətini dəyişdirəcək və inkişaf etmiş 
ölkələrlə inkişafda olan ölkələr arasında iqtisadi uçurum daha da artacaq. “Sənaye 4.0.” bizdən 
artan rəqabətə tab gətirmək üçün yeni strategiyalar planlaşdırıb tətbiq etməyi tələb 
edir.Texnologiya sahəsində baş verən inkişaflar, əşyaların interneti, 3D çap texnologiyaları, 
müxtəlif robotlar, böyük həcmli verilənlər, süni intellekt özləriylə bərabər yeni peşələr gətirəcək 
və yeni iş imkanları yaradacaq.Yeni peşələr, qismən və ya tamamilə köhnə peşələrin yerini 
alacaq.Həm köhnə, həm də yeni peşələrdə lazım olan bacarıqlar bir çox iş sahəsində dəyişəcək, 
insanların necə və harada işləyəcəyini dəyişdirəcək. 

 Təxminlərə görə, bugünkü uşaq bağçasındakı uşaqların təxminən üçdə ikisi hələ mövcud 
olmayan peşələrə sahib olacaqlar.Artıq 10 il sonra haqqında proqnoz vermək çox çətindir.Bütün 
bunlara rəğmən bu gün yeni peşələrin bəzilərini təxmin edə bilmək mümkündür.Yeni peşələri 
təyin edib, bu peşələrə görə də yəni təhsil proqramları hazırlayıb və tətbiq etmək lazımdır.”Sənaye 
4.0” proqramını qəbul edib, tətbiq edən Almaniya,ABŞ,Yaponiya və s. kimi ölkələrdə artıq yeni 
təhsil proqramları hazırlanır. 

 Bizi gələcəkdə gözləyən bir neçə peşə: 
1. Data analist 
 Texnologiyanın bu qədər inkişaf etdiyi bir zamanda, hər il toplanan məlumat miqdarı sürətlə 

artmaqdadır.Artıq günümüzdə böyük məlumatları toplayan və gələcəkdəki yarana biləcək 
problemləri təxmin edə bilən mütəxəssislərə ehtiyac var. 
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2. Külək enerjisi texniki 
 Dünyada yaranan ekoloji problemlərdən dolayı ekoloji təmiz enerji mənbələrindən istifadə 

daha önəmli hala gəlib.Külək enerjisidə günəş enerjisi kimi təmiz olduğu üçün günü gündən daha 
da inkişaf edir və dünya ölkələri tərəfindən sıxlıqla istifadə olunmağa başlayıb.Bir neçə ildir ki, 
artıq ölkəmizdə də külək enerjisindən istifadə olunmağa başlanılıb. 2016-2026-ci illər ərzində 
külək enerjisi sahəsində 14.000 yeni iş yeri açılacağı proqnozlaşdırılır. 

3. Proqram inkişaf etdiricisi 
 Texnologiyanın, robotların, mobil cihazların və s. inkişaf etməsi üçün mütləq şəkildə Proq-

ram inkişaf etdiricilərə ehtiyac var. 2016-2026-ci illər ərzində təxminən Proqram inkişaf etdiricisi 
sahəsində 1.200000 yeni iş yeri açılacağı proqnozlaşdırılır. 

4. 3D-çap texniki 
 Texnologiya irəlilədikcə, 3D çap maşınları mobil cihazlar və komputerlər kimi geniş yayıla 

bilər. Nəticədə hər bir evdə 3D çap maşını ola bilər.Buna görə də, gələcəkdə 3D Çap maşınları 
texniklərinə tələbat artacaq və bu işlə məşğul olan servislərin sayı artacaq. 

5. Robot texniki 
 IV Sənaye inqilabının nəticəsində zavodlarda, restoranlarda və s. yerlərdə istifadə olunan 

robotlar gələcək illərdə hər evdə köməkçi kimi istifadə oluna bilər.Zaman içərisində işləməyən 
robotlara yenidən proqram yazmaq üçün robot texniklərinə ehtiyac olacaq.Robotlara alışmalıyıq 
və robot texniki gələcəkdə ən qiymətli peşələrdən biri kimi görünür. 

6. Günəş enerjisi texniki 
 Günəş enerjisi təmiz enerji olduğu üçün gələcəyin önəmli bir parçası olmağa davam edəcək. 

Günəş enerjisinin maliyyəti hər keçən il aşağı düşməyə davam edir, bu səbəblə də şirkətlər üçün 
daha çox uyğun hala gəlir. ABŞ-da, 2016-2026-ci illlər ərzində təxminən günəş enerjisi sahəsində 
30.000 yeni iş yeri açılacağı proqnozlaşdırılır. 

7. Beyin implant mütəxəssisi 
 Xüsusi komputer çipsləri, yaddaş inkişafı, xəstəliklərin idarə edilməsi, əhval-ruhiyyə 

tənzimlənməsi və iflic müalicəsi üçün insanların beyninə yerləşdirilə bilər. 
8. Gen mühəndisliyi 
 Bu sahədəki inkişafların nəticəsində bəzi xəstəliklər meydana gələ bilər və ya bəzi xəstəlik-

lərin müalicəsi tapıla bilər. 
9. Dron pilotları 
 Dronlar ambulans, yanğın söndürmədə, yükdaşımada və s. sahələrə də istifadə olunacaq.Bu 

da dron pilotlara gələcəkdə ehtiyacı artıracaq. Məsələn, Amazon şirkəti, dronları paketi təslim 
etmək üçün istifadə edir. Daha sonra şəhərlərdə küçələrə atılan tullantıları təmizləmək və təhlükəli 
olan yüksək yerlərdə gündəlik işlər aparmaq üçün istifadə edilə bilər. 

10. İqlim mühəndisləri 
 Sellərin, daşqınların, küləyin, quraqlığın, yağışın və s. qarşısını almaq üçün istifadə ediləcək. 

Əgər elm o qədər inkişaf edərsə gələcək üçün ən yaxşı və ən vacib işlərdən biri də hava nəzarəti 
olacaqdır.Məsələn:ABŞ-da hər il baş verən tornadoların sayı minumuma endirilə bilər. 

11. Kosmos turizm bələdçisi 
 SpaceX şirkəti insanların kosmosa səyahət etməsi üçün bir sıra mühüm addımlar atıb.Artıq 

10-15 il içərisində insanların kosmosa səyahət etməsi nəzərdə tutulub.İnsanların əksəriyyəti 
astronavt olmadığı üçün kosmik səyahətə hazırlanmasına və orbitə daxil olduqda yeni mühitə 
uyğunlaşmasına kömək etmək üçün xüsusi kosmos turizm rəhbərlərinə ehtiyac olacaq. 

12. Uzaqdan sağlamlıq mühəndisi 
 Robot texnologiyaları daha da inkişaf etdikcə, həkim və digər səhiyyə işçiləri uzaq məsafə-

dən robotlar vasitəsiylə əməliyyatlar edə biləcək. Gələcəkdə bir çox cərrahlar xəstələrini fiziki 
olaraq harada olmağından asılı olmayaraq dünyadakı hər hansı bir yerdən əməliyyat edə biləcək. 

 13. Nanotexnologiya mühəndisi 
 Nano texnoloji komputerlər hətta paltar kimi fərqli sahələrdə istifadə olunur.Yaxın gələcək-

də özlərini kopyalamağa qadir olan nano robotlar bədənlərimizdə viruslarla mübarizə aparacaq. 
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14. Kiber təhlükəsizlik mütəxəssisi 
 Gələcəkdə önəmli məlumatların bulud sistemlərə yüklənməsi və demək olar ki, hər şeyin 

rəqəmsallaşması Kiber təhlükəsizliyi daha da önəmli hala gətirəcək.Süni intellektin hakerlər 
tərəfindən ələ keçirilməsi böyük fəlakətlərə yol aça bilər.Beləliklə, kibercinayətkarlıq və kiber 
təhlükəsizlik sahəsində yeni peşə və təşkilatlar yaradılacaqdır. 

TƏDQIQAT METODU 
Tədqiqatda müqayisəli təhlil metdodundan istifadə olunmuşdur ki, bu da araşadırılan 

mövzunun müxtəlif üsullarla nəzərdən keçirilməsinə şərait yaratmışdır. 

NƏTICƏ 
Yuxarıda sadalanan peşələr “Sənaye 4.0”–ın tətbiq edilməsi nəticəsində və ölkələrin inkişaf 

etməsiylə paralel ortaya çıxacaqdır.”Sənaye 4.0” tətbiq edilməsi nəticəsində yeni iş imkanları 
yaranacaq və artıq ağır və təhlükəli işlərdə insanlardan deyil, robotlardan istifadə ediləcəkdir. 
Texnologiyanın bü cür inkişaf etdiyi bir dövrdə İT və Riyaziyyat ixtisaslarıda olduqca populyar 
olacaqdır. Xüsusilə texnologiyanın müxtəlif sahələrində gözə çarpacaq inkişaflar bu peşələri bu 
gün də zəruri edir. Bütün bunlara rəğmən “Sənaye 4.0”–ın tam təsiri hələ bizlərə məlum deyil, 
çünki ortaya çıxan yeni texnologiyalar hələ inkişaf mərhələsindədir. “Sənaye 4.0” özüylə bərabər 
cəmiyyətin düzənində, sosial strukturunda, iqtisadi həyatında köklü dəyişikliklər gətirəcək.Nəticə-
də, ölkəmizi müasir sivilizasiyaların səviyyəsinə gətirmək və onu modernləşdirmək üçün “Sənaye 
4.0.”-ı ölkəmizə gətirməliyik.. 
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XÜLASƏ 
Tarixi arxa plana nəzər yetirildikdə keçmiş zamanlardan bu günə kimi Rusiya və Ukrayna 

arasında eyni etnik kökdən gəldiklərinə görə bir-birinə qarşı münasibətlərin hər zaman fərqli 
paradiqmada olduğu nəzərə çarpır. 17ci əsrdə ruslar tərəfindən işğal edilən Ukrayna ərazilərində 
ruslaşdırma siyasəti mövcud olmuş və bu davamlı hal almağa başlamışdır.SSSR dönəmində isə 
Rusiya digər ölkələri olduğu kimi Ukraynanı da öz təsir dairəsi altında saxlamışdır.SSRİ 
dağıldıqdan sonra liberal iqtisadiyyatın imkanlarından yararlanaraq Rusiyanın təsirindən çıxmaq 
üçün müstəqil siyasət yürüdən Ukrayna, Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq və Müstəqil Dövlətlər 
Birliyində Rusiyaya qarşı bir birlik yaratmaq üçün səy göstərdi. Rusiya Ukraynanın özündən 
uzaqlaşmasını istəmədiyinə görə həm Krımın əhəmiyyətli keçid rolunu oynaması səbəbi ilə, həm 
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də Ukraynanı öz nəzarəti altında saxlamaq üçün həm təbii qaz, həm də Krım problemləri ilə bu 
istəyinə nail olmağa çalışdı. Ukraynanın bütün bu siyasi təzyiqlərə baxmayaraq Rusiyadan 
uzaqlaşmaq istəyi üzərində dayanmasına qarşılıq olaraq Rusiya qış aylarında təbii qazı kəsməklə 
yanaşı, 2014-cü ildə Ukrayna ərazisi olaraq bilinən Krımı silah gücünə beynəlxalq hüququn 
normalarını pozaraq işğal etdi. Bunun nəticəsi olaraq Rusiyadan taamilə uzaqlaşmaq siyasətinə 
keçən Ukrayna Avropa İttifaqı və Natoya daha da yaxınlaşdı. 

AÇAR SÖZLƏR: Ukrayna,Rusiya,Ukrayna-Rusiya Münasibətləri, Krim Müharibəsi 

 

GIRIŞ 
Ukrayna Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının ən böyük varislərindən biridir. 1991-ci ilin 

dekabrında Ukrayna Rusiya və Belarusun SSRİ-ni dağıtmaq planına qoşuldu. Moskvada çevriliş 
cəhdindən sonra 1991-ci ilin avqustunda Ukrayna SSRİ-dən ayrıldığını elan etdi. 

 1991-ci ilin dekabrında - Ukraynanın ilk prezidenti seçilən Leonid Kravçuk - Ukrayna üçün 
həm Rusiyaya, həm də Qərbə münasibətdə xüsusi siyasət yolu seçmişdi. Bu siyasət Ukraynanın 
dünya birliyinin bərabərhüquqlu üzvü kimi tanınmasına səbəb oldu, lakin ölkənin heç bir əsas 
problemini həll edə bilmədi.  

Ukrayna prezidenti Kuçma, Rusiya Federasiyası prezidenti Yeltsin , ABŞ prezidenti - 
Klinton və Böyük Britaniyanın Baş naziri 5 dekabr 1994-cü ildə Ukraynanın Nüvə Silahlarının 
Yayılmaması Sazişinə qoşulması ilə əlaqədar Budapeşt Təhlükəsizlik Təminatı Memorandumu 
imzaladılar. Razılaşma tərəfləri aşağıda qeyd edilən öhdəlikləri qəbul etdilər.Avropada 
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının yekun aktının prinsiplərinə uyğun olaraq Ukraynanın 
müstəqilliyi, suverenliyi və mövcud sərhədlərinə hörmətlə yanaşmalı; Ukraynanın ərazi 
bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə qarşı güc tətbiq etməkdən çəkinməli və heç vaxt özünümüdafiə 
və ya BMT Nizamnaməsinə uyğun olmayan hər hansı məqsəd istisna olmaqla, Ukraynaya qarşı 
heç vaxt heç bir silah tətbiq etməməli; Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının yekun 
aktının prinsiplərinə uyğun olaraq Ukrayna tərəfindən suveren haqlarını həyata keçirilməsində 
şəxsi maraqlarına tabe etməyə və beləliklə özünü hər hansı üstünlüklə təmin etməyə yönəlmiş 
iqtisadi məcburiyyətdən çəkinməli; Ukrayna təcavüz qurbanı olarsa və ya nüvə silahından istifadə 
ilə təcavüz təhlükəsinin obyektinə çevrilərsə, nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilənin 
iştirakçısı və nüvə silahına malik olmayan dövlət kimi Ukraynaya yardım məqsədilə BMT 
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlərə nail olmalı; və Nüvə silahının 
yayılmaması haqqında müqavilənin iştirakçısı, nüvə silahına malik olmayan dövlət kimi 
Ukraynaya qarşı nüvə silahı tətbiq etməməlidirlər. Memorandumu imzalayanlar, o cümlədən 
Rusiya Ukraynanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün təminatçısı olacağını vəd etdilər. 

1997-ci ildə Qərbin açıq təzyiqi ilə Rusiya Ukrayna ilə keçmiş Sovet İttifaqı Qara dəniz 
Donanmasının son bölgüsünü təşkil edən üç müqavilə imzaladı. Saziş aşağıdakı şərtləri özündə 
birləşdirir: 1) Hər iki dövlət Qara dəniz Donanmasını 50-50 əsaslarla böldü, Rusiyanın daha 
müasir gəmilərin bir qismini nağd pulla geri almasına icazə verildi; 2) Rusiya Sevastopoldakı və 
ətrafındakı limanları 20 il üçün illik 97,75 milyon dollara icarəyə götürəcəkdir. Rusiya, həmçinin 
donanmanın bir hissəsinin istifadəsinə görə Ukraynaya 526 milyon dollar, həmçinin Ukraynanın 
nüvə cəbhəxasının Rusiyaya verilməsi üçün 200 milyon dollar kredit verəcəkdir. Ödənişlər, 
Ukraynanın Rusiyaya olan 3 milyard dollarlıq borcunu azaltmaq üçün istifadə ediləcək (bunun 
çox hissəsi Rusiya qaz təchizatçısı – Qazprom vasitəsiylə aparıldı); 3) Rusiya Krımı qanuni olaraq 
Ukraynanın suveren bir hissəsi kimi tanıdı..Bunun qarşılığında Rusiya regionda maraqalrını təmin 
edə bildi. Krımdakı hərbi bazasını saxladı. Eyni zamanda, Rusiya Ukraynanın NATO-ya daxil 
olmasının qarşısını aldı və buna görə də Qara dənizin şimal sahilində NATO-nun mövcudluğunu 
aradan qaldırdı. 

2004-2005ci illərdə Ukraynada baş verən Narıncı İnqilab Ukrayna siyasətində kəskin dəyi-
şikliklərin başlanğıc nöqtəsi olaraq xarakterizə olunur. 2004-cü il Kiyevdə Ukrayna prezident seç-
kilərinin saxtakarlıqla, kütləvi korrupsiya və seçici qorxutması ilə keçirildiyi iddia edilən 
səsvermədən dərhal sonra baş verən bir sıra etirazlarları özündə ehtiva edən inqilab idi. Rusiya 

Baku Engineering University 504 Baku/Azerbaijan



Federasiyası Yanukoviçin tərəfində, qərb ölkələri isə Ukrayna müxalifətinin tərəfində idi . Yekun 
müqayisədə 52% səs toplayan Yuşşenko rəsmi qalib elan edildi və 2005-ci ildə Narıncı İnqilab 
sona çatdı. 2010-cu il prezident seçkilərində Yanukoviç Ukraynanın yeni prezidenti oldu. 
Yanukoviç 2014-cü ilin fevralında Kiyevin Müstəqillik Meydanındakı Euromaidan etirazlarından 
4 il sonra vəzifəsindən azad edildi. Qansız Narıncı İnqilabdan fərqli olaraq, etirazlar yüzlərlə 
insanın ölümü ilə nəticələndi. 

Siyasi mübahisələr tədricən əhəmiyyətini itirdiyindən Ukrayna-Rusiya münasibətlərinin əsas 
istiqaməti iqtisadi məsələlərə yönəldildi. Ukrayna neft-qaz şirkəti ilə Rusiyanın qaz tədarükçüsü - 
Naftogaz Ukrayiny və Qazprom arasında 2005 və 2014-cü illər arasında təbii qaz tədarükü, 
qiymətlər və borclar ilə bağlı bir neçə mübahisə baş verdi. Bu mübahisələr, Ukraynanın 
ərazisindən nəql olunan Rusiyanın təbii qaz idxalından asılı olan AB-nin çox sayda ölkəsini pis 
vəziyyətdə qoydu. Rusiya AB-də istehlak edilən təbii qazın təxminən 1/3 hissəsini təmin edir; 
ixracatın təxminən 80% -i AB-yə gəlməmişdən əvvəl Ukrayna ərazisindən boru kəmərləri ilə 
keçir. 2005-ci ilin martında verilmiş təbii qazın qiyməti və tranzit dəyəri ilə bağlı ciddi mübahisə 
başladı. Mübahisə zamanı Rusiya Ukraynanı Avropa Birliyinə ixrac etmək üçün nəzərdə tutulmuş 
boru kəmərlərindən istifadə etməkdə ittiham etdi. Ukrayna əvvəlcə ittihamları rədd etdi, lakin 
sonradan Naftogaz etiraf etdi ki, digər Avropa dövlətləri üçün nəzərdə tutulan qazdan daxili 
ehtiyacları üçün istifadə edir. Mübahisə 1 yanvar 2006-cı ildə, Rusiya Ukrayna ərazisindən keçən 
bütün qaz tədarükünü kəsdikdə ən yüksək həddə çatdı.Rusiya çox tez zamanda Ukrayna vasitəsilə 
Avropaya qaz tədarükündən tamamilə imtina etməyi planlaşdırdığını bildirdi.. "Qazprom" 
Ukrayna ərazisindən nəql etdiyi qazın həcmini xeyli azaldıb və tranzit boru kəmərlərinin 
şaxələndirilməsi yolu ilə səviyyəni daha da azaltmaq niyyətində olduğunu bildirdi. 

Bir çox müşahidəçi hesab edir ki, ruslar üçün bütün postsovet dövlətlərindən Ukraynanın 
müstəqilliyini qəbul edilməsi ən çətini olmuşdur. Bir çox ruslar ənənəvi olaraq Ukraynanın çox 
hissəsini Rusiyanın tarixi bir vilayəti, ukraynalıları isə yaxın etnik qardaşları hesab etdilər.  

Ukraynanın NATO və AB ilə əlaqələri, Rusiyanın Krımdakı Qara dəniz Donanması statusu 
və Rusiya təbii qazının Ukrayna vasitəsilə Avropaya tranziti ilə bağlı mübahisələr iki ölkə arasın-
da gərginlik yaradırdı. 2013-cü ilin sonunda Yanukoviç, Aİ ilə daha sıx siyasi və iqtisadi əlaqələr 
qurmaq üçün Birlik Sazişinin bağlanmasını təxirə salmaq və bunun əvəzində Moskvadan əhəmiy-
yətli maddi yardım almağa razılıq verməklə Rusiyaya qarşı qətiyyətli bir addım atdı. Bu qərar 
Avromaydanın etirazına səbəb oldu və nəticədə Yanukoviçin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına 
səbəb oldu. 

Krım 
Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Yanukoviçin 2014-cü ilin fevralında Rusiyaya qaçmasından 

dərhal sonra ortaya çıxdı.Moskva gizli şəkildə Ukraynanın Krım bölgəsinə qüvvələrini yerləşdirdi 
və əksər müşahidəçilərin 2014-cü ilin martında qanunsuz olaraq referendumla əlaqədar 
referendum keçirdiyini düşündükdən sonra Krımın birbaşa Rusiya Federasiyasına daxil olduğunu 
elan etdi. Bu hərəkətləri izah edərkən Rusiya hökumət nümayəndələri Kiyevdəki hakimiyyət 
dəyişikliyini Qərbin dəstəyi kimi ,Krımdakı etnik rus əhalisinin təhlükəsizliyini təhdid edə bilən 
"çevriliş", Rusiyanın Qara Dəniz Donanmasının bölgədən çıxarması Ukraynanın NATO-ya daxil 
edilməsi, Moskvanın qəti şəkildə qarşı çıxdığı bir şey kimi xarakterizə etdilər. 2014-cü ildən bəri 
Rusiya Krımdakı hərbi iştirakını əhəmiyyətli dərəcədə artırdı və yerli müxalifəti yatırtdı. Ukrayna 
rəsmiləri Rusiyanın bölgəyə 30 mindən çox əsgər, habelə S-400 yerüstü raket sistemləri və digər 
inkişaf etmiş silahları yerləşdirdiyini söyləyirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları 
üzrə Ali Komissarlığının İdarəsi Krımda insan hüquqlarının pozulmasını "çox və ağır" şəkildə 
sənədləşdirdi və ümumiyyətlə Rusiyanın işğalına qarşı azlıq olan Krım tatarlarının "xüsusilə 
hədəfə alındıqlarını" bildirdi. Beynəlxalq ictimaiyyətin çoxu Rusiyanın Krımı ilhaq etdiyini 
tanımır. Bir çox dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar Rusiyanın Ukraynanı işğal etməsini beynəlxalq 
hüquq normalarının pozulması kimi qiymətləndirdi və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Konfransı'nın 1975-ci il Yekun Aktı çərçivəsində Rusiyanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl 
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etmədiyini bildirdi. Daha dəqiq onlar bunu 1994-cü ildə Budapeşt Memorandumunun pozulması 
hesab edirlər. Rusiyanın, Birləşmiş Ştatlar və Birləşmiş Krallıq ilə birlikdə “Ukraynanın 
müstəqilliyi və suverenliyinə və mövcud sərhədlərinə hörmət etmək öhdəliyini bir daha 
təsdiqlədi”, Həmçinin" Ukraynaya qarşı təhdid və ya güc tətbiq edilməməsi öhdəliyi "kimi əsas 
prinsipləri kəskin şəkildə pozduğu sübut kimi göstərildi. 2014-cü ilin mart ayında Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası Ukraynanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləmək səs vermə 
keçirdi və 2018-ci ilin dekabrında Krımın "müvəqqəti işğalını" pisləyən və ilhaqının 
tanınmamasını təsdiqləyən daha bir qətnamə qəbul etdi.Rusiya hökuməti isə ona qarşı çıxan 
beynəlxalq hökmləri tanımaqdan imtina edir. 

2014cü il Krımın işğalının ardından Rusiya Kerç bogazını ərazi sularının bir hissəsi kimi 
gördüyü halda Krımın Rusiyaya ilhaqını tanımayan Ukrayna Rusiyanın Kerç boğazı üzərindəki 
mütləq hakimiyyətini tanımayıb boğazı iki ölkənin suları kimi qəbul etmişdir. 

Şərqi Ukrayna 
Krımı işğal etdikdən sonra Moskva Ukraynanın şərqində (Donetsk və Luqansk vilayətləri, 

kollektiv olaraq Donbas kimi tanınan) yeni separatçı hərəkatların yaranmasını maliyyələşdirdi. 
2014-cü ilin aprelindən başlayaraq yaraqlılar bir neçə şəhər və qəsəbədə zorla hakimiyyəti ələ 
keçirdilər, iki separatçı qurumun (qondarma Donetsk Xalq Respublikası və qondarma Luqansk 
Xalq Respublikası) qurulduğunu elan etdilər və tədricən Ukrayna ərazisinə nəzarəti genişləndirdi-
lər. Ukrayna hökuməti və könüllü qüvvələr bəzi ərazilərdə dövlət nəzarəti bərpa etdilər, eyni za-
manda bəzi böyük məğlubiyyətlərə düçar oldular. Bir çox müşahidəçilərin fikrincə, Rusiya höku-
məti qeyri-rəsmi şəkildə yerli döyüşçülərə silah və avadanlıq verir.Rusiya Ukraynanın daxili inki-
şafını və xarici siyasətini çətinləşdirməyə və Ukraynanın gələcək trayektoriyası ilə bağlı potensial 
danışıqlarda Rusiyanın təzyiqini artırmağa çalışır. Rəsmi Moskva isə Rusiyanın Ukraynanın 
şərqindəki münaqişədə iştirakını rəsmi şəkildə rədd etməyə davam edir. 2019-cu ilin aprel ayında, 
Zelensky'nin prezident seçilməsindən bir neçə gün sonra, Rusiya hökuməti Donetsk və Luqanskın 
"müəyyən bölgələrinin" sakinləri üçün Rusiya vətəndaşlığını əldə etmə müddətini sürətləndirmək 
üçün yeni prosedurları tətbiq etdi. 2019-cu ilin iyul ayında bu prosedurlar Donetsk və Luqanskın 
bütün sakinlərinə tətbiq olunmaq üçün genişləndirildi. 

2018 Noyabr Azov dənizi böhraı 
Azov-Kerç su bölgəsi ətrafında qarşıdurmaUkraynanın Krım sərhədlərini keçmə prosedurunu 

pozduğuna görə, Krım Rusiya bayraqlı balıqçı gəmisi Nordu ələ keçirməsindən sonra, 2018-ci ilin 
mart ayında başladı. Buna cavab olaraq Rusiya Ukraynanı 'dövlət piratçılığında' günahlandırdı və 
'sərt cavab' verəcəyinə söz verdi. Nord hadisəsindən sonra Rusiya Kerç Boqazidən keçən gəmilərə 
nəzarəti artırdı. Ukrayna Rusiyanı "Ukraynanın Azov sahilində hərbi-iqtisadi mühasirəyə salmaq" 
cəhdində ittiham etdi və 2018-ci ilin sonuna qədər hərbi dəniz bazası qurmaq niyyətində olduğunu 
bildirdi. Noyabrın 25-də Ukraynanın Azov limanlarına tərəf gedən iki hərbi gəmisi Qara dənizin 
yaxınlığında Kerç Bogazında olan rus sərhəd təhlükəsizlik gəmisi tərəfindən qarşılandı. Bir neçə 
saat sonra, gəmilərdən biri Rusiya tərəfindən vuruldu. Ukrayna yardım üçün iki gəmi göndərdi. 
Buna cavab olaraq Rusiya hücum helikopterləri və hücum təyyarəsi havaya qaldırıldı. Qara 
dənizdəki Berdyansk, Nikopol və Yany Kapu gəmiləri ekipajları ilə birlikdə Kerç şəhərinə 
aparıldı. Azov dənizindəki vəziyyətin gərginləşməsi Rusiya üçün müsbət nəticələrə malikdir. 
Rusiyanın Azov dənizində və Kerç Boğazındakı fəaliyyətləri artıq Ukraynada iqtisadi itkilərə 
səbəb olur. Ən əhəmiyyətlisi, Rusiya Azov dənizindəki hərbi fəaliyyətini artırır. Krımın 
ilhaqından sonra Rusiya bölgəni silahla zənginləşdirdi. 

TƏDQIQAT METODU 
Tədqiqatda müqayisəli təhlil metodundan istifadə olunmuşdur ki, bu da araşdırılan mövzu-

nun müxtəlif üsullarla nəzərdən keçirilməsinə şərait yaratmışdır. 

NƏTICƏ 
Rusiya ilə Ukrayna arasında münasibətlər 2014-cü ildə prezident Viktor Yanukoviçin haki-

miyyətdən uzaqlaşdırılmasından sonra kəskin şəkildə pisləşdi.27 yanvar 2015-ci ildə Ukraynanın 
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Verxovna Radası Krımda və Donbassda Rusiyanın hərəkətlərinin Ukraynaya təcavüz kimi 
qiymətləndirildiyi təsdiq edənbir qətnamə qəbul etdi. 2014-cü ilin martında BMT Baş 
Assambleyası Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dair qətnaməyə səs verdi. Krım və Sevastopoldakı 
referendumun 'legitim' olmadığı vurğulanan qətnamədə, xüsusilə Budapeşt Memorandumu və 
Helsinki Yekun Aktı və digər sənədlər, o cümlədən 1997-ci il Rusiya - Ukrayna Dostluq, 
Əməkdaşlıq və Tərəfdaşlıq haqqında Müqavilənin Rusiya tərəfindən kobud şəkildə pozulduğu 
ifadə edildi. Rusiya tərəfi isə edilən ittihamları qəbul etməməklə yanaşı hər birini öz mövgeyi 
cəhətdən əsaslandırır. 

Ukrayna məsələsinin uzunmüddətli həlli hələ görünmür.Aydın məsələdir ki, Ukrayna 
məsələsinin həlli bütün xarici iştirakçıların güzəşti olmadan mümkün deyil. Bir neçə səbəbə görə 
isə buna nail olmaq çətindir. Rusiya Ukraynanın qərbpərəst və anti-Rusiya mövqeyini bir mənalı 
olaraq qəbul etmir.Qərb isə Ukraynanın Rusiyayönlü əsasda birləşdirilməsini istəmir. Ukrayna 
üzərindəki mübarizənin nəticəsi postsovet məkanının və Şərqi Avropanın gələcək inkişafına 
qətiyyətlə təsir edəcəkdir. 
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XÜLASƏ 
 Dövlətlərin xarici siyasətində yeni konsepsiya kimi hibrid müharibə son dövrlərdə beynəl-

xalq sistemdə əsas anlayışlardan birinə çevrilmişdir. Hibrid müharibənin yeni növ müharibə və ya 
klassik müharibənin davamı ilə bağlı fikir ayrılıqları olmasına baxmayaraq, müasir beynəlxalq 
sistemdə siyasi hədəflərə çatmaqda qeyri-hərbi vasitələrin- informasiya/rabitə təbliğatı, etnik 
amillər, terrorizm, miqrasiya, kiberhücum və.s kimi amillərin gizli hərbi fəaliyyətlərlə daha 
effektiv olduğu görülməkdədir. Yeni nəsil müharibəsi kimi hibrid müharibə ilə bağlı müzakirələr 
Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə genişləndi. Məqalədə Rusiya xarici siyasətində hibrid 
müharibəsinin yeri, Krıma hərbi müdaxilə etməzdən öncə qeyri-hərbi tədbirlər olaraq istifadə 
etdiyi vasitələr və bu strategiyanın Rusiyanın siyasi, strateji hədəflərinə nail olmaqda rolu qeyd 
olunmağa çalışılmışdır.  

AÇAR SÖZLƏR: Hibrid müharibəsi, Rusiya xarici siyasəti, Ukrayna-Rusiya münaqişəsi 
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 GİRİŞ. 
XXI əsrdə müasir müharibə anlayışını dərk etmək üçün yeni müharibə konsepsiya kimi 

hibrid müharibə vurğulanır. Hibrid müharibəsinin əslində tarixən beynəlxalq siyasətin bir 
xüsusiyyəti olduğunu iddia edən tədqiqatçılar, hibrid tədbirlərin hətta İkinci Dünya 
Müharibəsində həyata keçirildiyini vurğulamışlar. Peter Mansoor hibrid müharibəsini siyasi 
məqsədə nail olmağa yönəlmiş həm dövlət, həm də qeyri-dövlət aktyorlarının daxil olduğu şərti 
hərbi və nizamsız qüvvələrin (partizanlar, üsyançılar və terrorçular) birləşməsi olaraq təyin etdi. 
Bu baxımdan bir çox müşahidəçilər hibrid müharibəni yeni bir müharibə forması kimi deyil, 
strategiya olaraq qəbul edilir. Çünki, bu strategiya, bir dövlətin düşünülmüş hədəfləri və imkanları 
fonunda xarici siyasət məqsədlərinə çatmaq üçün milli gücün müxtəlif vasitələrindən istifadəni 
özündə birləşdirir. Bu vasitələrə kiber imkanlar, informasiya-rabitə, hərbi əməliyyatlarının bir 
hissəsini həyata keçirmək üçün özəl təhlükəsizlik şirkətləri, gizli hərbi əməliyyatlar və.s daxildir.  

1. Yeni müharibə növü kimi hibrid müharibə 
II Dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq nizam "Soyuq Müharibə" adlanırsa, bir sıra 

təhlilçiyə görə, XXI əsr dövlətlərarası müharibə mühiti "Hibrid Müharibə" anlayışını ilə əvəz 
olundu. Klassik və yeni hərbi fəaliyyətlərinin kəşişməsi olaraq hibrid müharibə termini ilk dəfə 
Robert G. Volker tərəfindən istifadə edilmiş ancaq hibrid müharibə nəzəriyyəsi əsas olaraq Frank 
Hofman tərəfindən araşdırılmışdır. Hoffman, hibrid müharibəyə hərbi və qeyri-hərbi fəaliyyətlər, 
terror və cinayət əməliyyatları daxil olmaqla, bir çox müharibə növünün daxil olduğunu qeyd etdi. 
Hibrid müharibəni üzləşdiyi ən vacib təhdidlərdən biri kimi izah edən NATO, 1-2 dekabr 2015-ci 
ildə “Hibrid Müharibə ilə Mübarizə” sənədini təsdiq edərək, hibrid müharibəni yeni bir döyüş 
növü kimi rəsmi olaraq təsdiqlədi. NATO hibrid müharibəni kiber və ya informasiya müharibəsi, 
sivil/mülki tədbirlər, miqrasiya, terrorizm, etnik amillər daxil olmaqla gizli hərbi əməliyyatlarla 
birləşdirdi. AB isə rəsmi sənədlərində hibrid müharibəni, bir dövlətin başqa dövlətə qarşı silahlı 
qüvvələrini iqtisadi, siyasi ya da diplomatik kimi hərbi olmayan vasitələrlə birlikdə istifadəsi 
olduğunu bildirdi və 8-9 iyul 2016-cı ildə tarixində Varşavada NATO və AB hibrid müharibə 
təhdidinə qarşı birgə deklarasiya qəbul etdi. [1] 

“Keçmiş” ve “yeni” müharibə arasındakı fərqləri araşdıranların bir çoxu K.Klazevitzə 
dayanan klassik müharibə anlayışının hələ də qaldığını və yeni tipi müharibə anlayışının 
olmadığını, sadəcə dövlətlərin öz qüvvələrini istifadə formasının dəyişdiyini iddia etmişdir. Lakin 
buna əks olaraq, Əfqanıstan və İraq müharibələri, 2006-cı ildə Livan, 2014-cu il Ukrayna, son 
olaraq Suriyada baş verən hadisələr hibrid müharibəsini yeni tip müharibə forması kimi 
xarakterizə etdi. 

 Peter Mansoor-a görə, hibrid müharibəsində keçid nöqtəsi 2006 və 2008-ci illərdə Livan 
böhranlarıdır. Müəllif 2006-cı il Livan müharibəsində İsrailin Hizbullaha qarşı uğur qazana 
bilməməsini və sonra 2008-ci ildə Qəzza münaqişəsindəki uğurunu hibrid müharibə yanaşmasının 
qəbul edilməsi ilə əlaqələndirir. 

“Yeni nəsil müharibəsi" kimi hibrid müharibəsi ilə bağlı təqdiqatlar Ukrayna böhranından 
sonra daha da genişləndi. Keçmiş NATO Baş katibi Anders Fogh Rasmussen hibrid müharibəni 
Rusiyanın Ukrayna yeni hökumətini zəiflətməyə və Şərqi Ukraynada Rusiyanın təsirini davam 
etdirməyə nəzərdə tutmuş hərbi, gizli əməliyyatları və intensiv dezinformasiya fəaliyyətini kimi 
xarakterizə etdi.  

2. Rusiya xarici siyasətində Hibrid doktrinası. 
Rusiyanın "maskirovka" (kamuflyaj, gizlətmə və aldatma) strategiyası yeni bir mövzu deyil. 

ABŞ-ın 12 oktyabr 1983-cü il tarixli 108 nömrəli yüksək məxfilik dərəcəsinə malik sənəd rusların 
həyata keçirdikləri fəaliyyətlər haqqında məlumat vardır. Lakin, XXI əsrdə rusların hədəflərinə 
necə çatmağı ilə bağlı məlumatlar, Baş Qərargah rəisi Valeriy Gerasimovun Rusiya Hərbi Elmlər 
Akademiyasının 25 yanvar 2013-cü il tarixli illik yığıncağındakı çıxışında ortaya çıxdı. Çıxışında 
Gerasimov XXI əsr müharibə və sülh anlayışına toxunaraq, xüsusən Yaxın Şərq olmaqla, bir çox 
münaqişələrdə hərbi metodların qeyri-hərbi metodlarla əvəz edilməsi halında üstünlüyün qazanıla 
biləcəyini vurğuladı. 
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Gerasimov, yeni doktrinanın (Hibrid doktrinası) detallarını 27 fevral 2013-cü nəşr olunan 
“The value of Science in Prediction” adlı məqaləsində qeyd etmişdi. Məqalədə müasir müharibə 
anlayışı və bunun Rusiyanın hərbi siyasətində yeri aşağıdakı kimi bildirildi: 

1.Öncəliklə, Gerasimov müharibə və sülh arasında xəttin aradan qalxdığını, müharibələrin 
artıq əvvəlki kimi açıq şəkildə elan ( deklare) edilmədiyini və qeyri-ənənəvi metodlarla davam 
etdiyini bildirir. 

2. Başqa bir vacib məqam, bəzi zorakı olmayan, qeyri-hərbi metodlar siyasi və strateji 
hədəflərə çatmaqda, istənilən nəticəni əldə etməkdə daha effektiv olmasıdır.  

3.Gerasimov hərbi olmayan vasitələrə siyasi, iqtisadi, informasiya / rabitə, humanitar və digər 
vasitələri daxil etməklə, bunların sivil xalqın protesto gücü ilə bərabər istifadəsinin daha çox 
təsirli ola biləcəyini vurğuladı. 

4. Bundan savayı, bütün bu fəaliyyətin gizli şəkildə, mühüm kəşfiyyat mənbələrinə malik 
olan hərbi güclə dəstəklənməsi gərəklidir. Hədəf ölkənin daxilindəki müxalifət və xüsusi 
qüvvələri ilə asimmetrik fəaliyyət göstərmək və bununla da hədəf ölkənin bütün bölgələrində 
daimi aktiv cəbhə yaratmaq lazımdır. Hərbi güc açıq şəkildə ən son mərhələdə, konkret nəticə 
əldə etmək məqsədilə istifadə edilməlidir. 

Rusiyanın yeni müharibə doktrinasında önəmli şəxslərdən bir digəri general-leytenant 
Aleksandr Vladimirovdur. Vladimirov "Müharibənin ümumi nəzəriyyəsi" kitabında müharibə və 
sülh arasındakı xəttin yox olduğunu təsdiqləyir və hibrid strategiyasını dolayı metodlardan istifadə 
edərək "mütəşəkkil xaos" mühiti yaratdığını bildirdi. Gerasimov və Vladimirovun söylədiyi 
məsələlər, Rusiya Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 26 dekabr 2014-cü ildə qəbul edilmiş və Putin 
tərəfindən təsdiqlənən Rusiya hərbi doktrinasına gətirildi.[2] 2014-cü il hərbi doktrinası Rusiyanın 
sərhədlərində onun maraqlarına təhlükə yaradan rejimlərin qurulmasına qarşı olduğu bildirildi. 
Doktrinanın hərbi təhlükələr bölməsində daxili təhlükəsizliyi əhatə edəcək şəkildə, qeyri-hərbi 
vasitələrin- informasiya və rabitə texnologiyalarının əhali üzərində sabitliyi pozan təsiri, təbliğatın 
dövlətlərin suverenliyinə, siyasi müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə, sülhə və beynəlxalq 
təhlükəsizliyə təhlükə yaradan narahatlıqlar ifadə edilmişdir. Maraqlıdır ki, özünün iddia etdiyi bu 
amilləri Rusiya Ukrayna olmaqla maraq dairəsində olan dövlətlərə qarşı istifadə etməkdədir.[3] 

Rusiya hibrid müharibə vasitəsilə ilə ən azı üç hədəfə: 1. Açıq hərbi əməliyyat üçün bir 
bəhanə yaratmaq imkanına (Rusiya 2008-ci ildə Gürcüstana hücumundan əvvəl bəzi oxşar 
taktikalardan istifadə etdi); 2. Lazımi hərbi gücə müraciət etmədən ərazini ələ keçirmək (2014-cü 
ildə Krımın ilhaq edilməsi); 3.Qərbdə və həmsərhəd olan ölkələrin siyasətinə təsir göstərmək 
imkanını hibrid tədbirlərdən vasitəsilə əldə etmiş olur. 

Ümumilikdə Rusiyanın təbliğat fəaliyyəti informasiya sahəsinin istifadəsi ilə dəstəklənir. 
Rusiya mediadan, məsələn, “Russia Today”, “Sputnik News” və bir sıra Rusiyaya rəğbət bəsləyən 
portallardan, eyni zamanda, hədəf televiziya proqramlarından istifadə edir, Avropa beyin 
mərkəzlərini maliyyələşdirir. Bununla yanaşı, Rusiya həm birbaşa, həm də dolayı iqtisadi 
amillərdən Avropa siyasətinə təsir etmək üçün istifadə edir. Moskva 2006 və 2009-cu il qışın 
sonlarında Ukraynaya təbii qaz tədarükünü bağlayarkən enerjidən xarici siyasət aləti olaraq 
istifadə etdi.[4] Ümumiyyətlə, Rusiya təzyiqləri daha çox əhalimərkəzli olub, cəmiyyətin əsas 
həyati funksiyalarına yönəlir və onları pozmağa çalışır. Buraya hökumətin xalqın ümumi 
dəstəyini itirməsinə səbəb olan bütün tədbirləri daxildir.[5] Kiber imkanlardan ən çox istifadə 
edən ölkələrdən biri kimi Rusiya, 2007-ci ildə Estoniya (Hökumətin rus əhalisinə qarşı 
“ayrıseçkiliyinə” və Sovet heykəlinin Tallinndən çıxarılmasına qarşı) və 2008-ci ildə Gürcüstana 
(hökumət və biznes saytlarının fəaliyyətini ciddi şəkildə maneə yaradıldı) qarşı kiberhücümlar 
təşkil etmişdir.[6] 

Krımda informasiya və dezinformasiya kimi qeyri-hərbi vasitələrin istifadəsi məqsədə 
çatmağa kömək edən vacib amillər idi. Ancaq Krım tək hərbi olmayan vasitələrlə qazanılmadı. 
Krımda Rusiyanın səyləri xüsusi qüvvələr və digər hərbi heyət tərəfindən dəstəkləndi. 2008-ci 
ildən hərbidə modernləşdirmə planları sistemli və ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu. Bu proseslər 
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2013-cü ildə yeni Xüsusi Əməliyyat Qüvvələrinin elan edilməsi və hərbi qulluqçuların təhsili və 
təliminin modernləşdirilməsi ilə davam etdi. Rusiya hərbi xərcləri 2008-ci ildə modernləşdirmə 
proqramının elan olunmasından bəri artdı və müdafiə büdcəsinin ən böyük hissəsi çox sayda yeni 
texnologiya və silah istehsalına və satın alınmasına yatırıldı. Qarşılıqlı olaraq, silahlanma ilə digər 
sahələrdə rəqabətin kəskinləşməsi beynəlxalq sistemə “Yeni Soyuq Müharibə” anlayışını 
gətirdi.[7] 

3. Rusiya-Ukrayna qarşıdurması və Hibrid müharibəsi. 
2013-cü il 21 noyabrda Avropa Birliyi ilə ortaqlıq razılaşması imzalamayacağını qeyd edən 

V.Yanukoviç iqtidarına qarşı başlayan “Meydan” hərəkatı Yanukoviçin iqtidardan getməsi, 
Rusiya və Qərbyönlü vətəndaşlar arasında toqquşmaya səbəb oldu. Hadisələr Ukraynanın 
şərqində münaqişə ocağı yaratmaqla yanaşı, Krımın Ukraynada ayrılıb, Rusiya Federasiyana 
birləşməsi ilə nəticələndi. Rusiyayönümlü Ukrayna prezidenti Yanukoviçin iqtidardan 
uzaqlaşdırılması ilə hansı birlik və ya ölkəyə malik olduğunu göstərən emblem ya da işarələrin 
olmadığı uniformalar geyinmiş rus əsgərləri Krımda stratejik bölgələri, giriş-çıxış nöqtələrini və 
rəsmi binaları kontrol etməyə başladılar. Qeyri-rəsmi rus birlikləri uzun müddət Rusiyaya Krıma 
müdaxiləni inkar etmə imkanı təmin etdi.

 
[1] 

2014-cü ildə Rusiyanın Ukraynaya güc tətbiq etməsi müşahidəçilər tərəfindən hibrid 
müharibəsi olaraq alqılandı. Rusiya Krımı Kiyev nəzarətindən uzaqlaşdırmaq üçün ənənəvi bir 
hücum başlatmaq əvəzinə, yerli rusiyayönlü nümayişləri, rəsmi hökumət binalarını işğal etmək 
üçün milis qrupları təşkil etdi və ilhaq səylərinə legitimlik havası vermək üçün yerli referendumu 
nəzarət etdi. Bununla yanaşı üsyançılara ağır silah-sursat və maddi-texniki yardımla dəstəklədi.

 

[8] Yanukoviç iktidarı ilə imzalanan razılaşma ilə ən çox 20.000 əsgər yerləşdirə biləcəyi 
Sevastapol donanmasındakı rus əsgərlərinin qorunması bəhanəsilə Krıma çok sayıda 
gücləndirilmiş zirehli texnikalar və əsgər göndərildi. Donanmada olan Ukrayna əsgərlərinə ya 
Rusiya tərəfdən iştirak etmək və ya bölgəni tərk etmək üçün vaxt verildi. Avropaya ən yaxın 
ərazisi olan Kalininqrad bölgəsinə “İsgəndər” raketləri olmaqla, çox sayda silah və əsgər dəstəyi 
təmin edildi.[1] 

Stephen Komarnyckiyə görə Rusiya təbliğat fəaliyyətində sadəcə dövlət yayın orqanları ilə 
kifayətlənməyərək, müstəqil görünən, lakin, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən(xərcləri 30-40 bin 
rubl (təxminən 1.000 dolar) internet saytlarında Rusiya mənafeyini müdafiə edən siyasi addımlara 
əl atmışdır. Rusiya bir tərəfdən hərbi fəaliyətlərini icra edərken diğər tərəftən Tçekinov ve 
Bogdanovun qeyd etdiyi kimi Ukrayna dövlət məmurlarına təsir etməyə hədəflədi. Məsələn 
Ukrayna əsgərlərinə tərəflərini dəyişdikləri halında rütbə və vəzifəsinin qorunacağı sözü 
verildiyini qeyd edilmişdir. Eyni zamanda, Rusiyayönlü xalqa təsir etmək məqsədilə məsləhətçilər 
və xüsusi agentlərdən istifadə edildiyi və bu vəzifənin Rus Hərbi Kəşfiyyat təşkilatına(GRU) 
verildiyi iddialar arasındadır. [2] 

Son dövrlər hibrid müharibəsi dövlətlər üçün daha çox cəlbedicidir. Ilk öncə bir dövlətin 
digər dövlətə qarşı hərbi gücdən istifadəsi, suverenliyini, ərazi bütövlüyünün pozması beynəlxalq 
hüquqi normalarla tənzimlənir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) 2 halda gücdən istifadənin 
leqallığını qeyd edir: 51-ci maddə üzrə- Özünü müdafiə halında; 42ci maddə- BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qərarı ilə. [12] Bu baxımdan açıq-aşkar hərbi müdaxilə beynəlxalq təzyiq, sanksiyaların 
tətbiqi ilə nəticələnə bilir. Bu mənada qeyri-hərbi strategiya kimi hibrid müharibə həm hərbi 
qarşıdurma qədər çox vəsait tələb etmir, həm də beynəlxalq normalara uyğun olub-olmamasını 
müəyyən etmək çox zaman mümkün deyil. 

Rusiyanın hibrid müharibəsində uğurlu nəticə əldə edə bilməsində ən azı dörd amil qeyd 
edilir: Ukraynanın etnik heterojenliyi; yerli vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyi; tarixən ərazi 
ziddiyətlərin olması; və beynəlxalq, regional sistemin mürəkkəbliyi. [8] 

Konsepsiyanın tərəfdarları iddia edirlər ki, Krımda göstərildiyi kimi "hibrid müharibə" ilə 
Rusiya həm qonşuları, həm də Qərbin qarşı çıxa bilməyəcəyi müharibəyə yeni bir yanaşma tapdı. 
Rus təhlükəsizlik təhlilçisi Muxin Krımdakı bir "hibrid müharibəsinin" müvəffəqiyyətinin etnik 
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amillərə bağlı olduğunu iddia etdi.
 
Bir sıra rus şərhçiləri, hibrid müharibəsini Rusiyanı ləkələmək 

üçün istifadə edilən Qərb ixtirası olaraq rədd etdilər və əslində Rusiya suverenliyinə əsas təhdidlər 
“rəngli inqilablar”, “Ərəb baharı”, “Maydan hərəkatı” kimi ictimai və siyasi hərəkatları 
maliyyələşdirilən ABŞ-dan qaynaqlandığını vurğuladılar.[7] 

NƏTİCƏ 
2014-cü ilin yazında Rusiyanın Krıma və Şərqi Ukraynada həyata keçirdiyi əməliyyatlar ilə 

artıq hərbi qüvvələrin aşkar istifadəsi əvəzinə qeyri-hərbi metodların siyasi məqsədlərə çatmada, 
beynəlxalq təzyiqlərdən xilas olmada daha çox effektiv olduğunu göstərdi. Moskvanın istifadə 
etdiyi vasitələr sadəcə Krımın ilhaq edilməsi ilə yekunlaşmayaraq, Qərbyönümlü hökumətləri 
iqtidardan kənarlaşdırmaq; NATO-nu bölmək və zəiflətmək; müharibə üçün bəhanələr yaratmaq; 
ərazini əlavə etmək; və öz şərtləri ilə Avropa bazarlarına çıxışı təmin etmək məqsədini özündə 
birləşdirir. Bu baxımda  
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XÜLASƏ 
Yaponiyanın Cənubi Qafqaz siyasəti region dövlətlərinin müstəqillik qazanması ilə inkişaf 

etdi. Lakin, Rusiya, Amerika, İran kimi qlobal güclərdən fərqli olaraq, siyasi və ya hərbi sahədən 
çox iqtisadi sahədə əməkdaşlıq aparılır. Bu baxımdan, Yaponiya tərəfindən müxtəlif yardım, 
kredit proqramları həyata keçirilir Məqalədə Yaponiyanın Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ikitərəfli 
əlaqələrinə toxunulmağa çalışılmışdır. 
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 GİRİŞ 
Sovet İttifaqının dağılmasından sonra onun tərkibindəki respublikalar, o cümlədən Cənubi 

Qafqazda yerləşən üç dövlət-Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan regional və beynəlxalq 
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səhnələrdə müstəqil aktyorlar halına gəldilər. Dövlətlər yeni iqtisadi və siyasi sistemlərin 
qurulduğu dövrdə, qonşuları və digər beynəlxalq aktyorlarla qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasında 
problemlərlə üzləşdi. Bununla belə, Mərkəzi Asiya, Qara dəniz və Şərqi Avropa birləşdirən 
Cənubi Qafqaz beynəlxalq və regional oyunçuların siyasətində vacib amillərə çevrildi. [1] 

Yaponiya üç Cənubi Qafqaz dövlətinin müstəqilliyini tanıyanlardan biri olmasına 
baxmayaraq, 1990-cı illərdə Tiflis, Yerevan və Bakı ilə münasibətlər məhdud olaraq qalmış və 
xüsusilə 2000-cu illərdə Tokionun region ölkələri ilə ikitərəfli əməkdaşlıq cəhdlərinin artığını 
görürük. Yaponiya ənənəvi geosiyasi genişlənməsi tarixən Asiya-Sakit okean bölgəsində olmuş 
və Cənubi Qafqaza iqtisadi və mədəni nüfuz etmək üçün hər hansı bir cəhd edilsə də effektiv 
olmamışdır. İkitərəfli əlaqələrdə təsir edən əsas faktorlardan biri coğrafiya hesab edilərək, 
Yaponiya ilə Cənubi Qafqaz arasındakı ikitərəfli əməkdaşlığa bir növ əngəl hesab edilmişdir. 
Lakin, 1991-ci ildə Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müstəqillik qazandıqları və 
qloballaşmanın sürətlə yüksəldiyi bir dövrdə Yaponiyanın Cənubi Qafqaza marağı getdikcə artır. 
Rusiya, Türkiyə, Çin və Avropa Birliyi (AB) kimi aktorlarla müqayisədə Yaponyanın Cənubi 
Qafqazda fəaliyyətləri geosiyasi və hərbi xarakter daşımır. Hərbi məhdudiyyətləri səbəbindən 
Tokio üçün Bakı, Tbilisi və Yerevan ilə ikitərəfli əlaqələrin dərinləşdirilməsi üçün əməkdaşlıq 
platformasının, yardım proqramlarının (“İnkişafa Rəsmi Yardım” (ODA), Yaponiya Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Agentliyi (JICA)) yaradılması vacib idi.

 
[2] 

Geosiyasi baxımdan Qafqaz regionunun əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Yaponiya ümumi dəyəri 
113milyard yen ( təxminən 1.1 milyard dollar) olan “Rəsmi inkişafa yardım” programı 
çərçivəsində layihələr həyata keçirmişdir. “İnkişafa yardım” programı ümumi olaraq 3 
kategoriyaya bölünür: 1. “kredit”kategoriyası çərçivəsində yardımlar, 2. “Ümumi grant” 
çərçivəsində yardımlar, 3.“insan təhlükəsizliyi təmini” baxımından grant layihələr.  

2018-ci ildə insan resurslarının, dövlət quruculuğu, infrastrukturun inkişafı və biznes 
mühitinin yaxşılaşdırılmasına kömək edilməsi əhatə edən 'Yaponiyanın Qafqaz Təşəbbüsü' elan 
edildi. Yaponiya Gürcüstan ərazisindən keçən və Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən Şərq-Qərb 
magistral yolunun 14 km uzunluğundakı Şorapani-Argveti hissəsinin tikintisini maliyyələşdirmək 
üçün 343 milyon dollar ayırmış, bununla yanaşı hibrid avtomobillər və elektrik avtomobilləri ilə 
bərpa olunan enerjinin inkişaf etdirilməsinə səy göstərilmişdir. Yaponiyanın digər vacib təşəbbüsü 
Cənubi Qafqaz vətəndaşları üçün səyahət yükünün azaldılması oldu. 2018-ci ildə Tokio, 
Gürcüstan vətəndaşları ilə əlaqələri dərinləşdirmək üçün viza tələblərini azaltmaq qərarını dilə 
gətirdi. [3] 1992-2014-cü illər arasında Azərbaycan rəsmilərinin Yaponiyaya 17, Gürcüstan 
rəsmilərinin 14, Ermənistan rəsmilərinin isə 13 səfəri, qarşılıqlı olaraq, Yaponiyadan Azərbaycana 
16 (1999–2015) , Gürcüstana 8 (1997–2014) və Ermənistana 4 (1999–2015) rəsmi səfər olmuşdu. 

 

TƏDQİQAT METODU 
1.Yaponiya- Ermənistan münasibətləri 
Ermənistan və Yaponiya arasında diplomatik münasibətlər 7 sentyabr 1992-ci ildə qurulmuş 

və 2010-cu ilin iyun ayında Tokiodakı Ermənistan səfirliyi, 2015-ci ildə isə Ermənistanda 
Yaponiya səfirliyi açılmışdır. İkitərəfli ticarət əlaqələri yaransa da zəif inkişaf etmişdir. Belə ki, 
2017-ci il üçün təqribən Ermənistan Yaponiyaya cəmi 1.17 milyard yen ( təxminən 9.8 milyon 
ABŞ dolları) ixrac və 2.17 milyard yen dəyərində mal və məhsul idxal edir. Rəsmi inkişaf yardımı 
ilə 2016-cı ilədək təxminən 39 milyard yen kredit və qrant şəklində, texniki əməkdaşlıq üçün 
əlavə 4.5 milyard yen əlavə maliyyələşdirildi. Son dövrlər xüsusilə Ermənistan tərəfi Yaponiya ilə 
strateji əlaqələrin qurulmasına daha çox maraqlıdır. Bu inkişaf iki əsas amildən qaynaqlanır: I-
Rusiyadan həddindən artıq asılılığını çərçivəsində Ermənistan üçün Tokio ilə dərinləşən 
münasibətlər, Qərblə müqayisədə əməkdaşlığın Asiya ölkələri ilə edilməsi Moskvanı daha az 
narahat etmiş olardı. İkinci amil, Ermənistan hökumətinin Yaponiyanın texniki təcrübəsindən, İT 
sektorundan istifadə edərək daha innovativ biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat qurmaq məqsədindən 
irəli gəlir. 
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2018-ci ildə yeni Yaponiya-Ermənistan İnvestisiya Sazişinin imzalanması ikitərəfli münasi-
bətlərin genişlənməsinə təkan verməsi, eyni zamanda, Yaponiyanın Ermənistanın böyüməkdə 
olan informasiya texnologiyaları sektoruna yatırımını təşviq edəcəyi gözlənilir.[5] 

Ermənistanın müstəqilliyindən 2018-ci ilə qədər Yaponiya ilə imzalanmış sənədlər: 
 Yaponiya və Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin qurulması haqqında Protokol, 7 

sentyabr 1992-ci il. 
 Ermənistan və Yaponiya arasında dostluq və tərəfdaşlıq haqqında ortaq bəyanat, 19 dekabr 

2001, Tokio. 
 Yaponiya və Ermənistan Hökuməti arasında Texniki Əməkdaşlıq Sazişi, 8 iyun 2005, Tokio. 
 Ermənistan Respublikası (ER) Xarici İşlər Nazirliyi ilə Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyi 

arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum, 7 iyun 2012-ci il, Tokio, 
 ER və Yaponiya arasındakı dostluq və tərəfdaşlığın daha da dərinləşməsinə dair Birgə 

Bəyanat, 6 iyun 2012-ci il, Tokio 
 ER və Yaponiya arasında terrorizmin maliyyələşdirilməsinə və çirkli pulların yuyulmasına 

qarşı mübarizə sahəsində məlumat mübadiləsi haqqında Memorandum, Oktyabr 2012, Yere-
van 

 ER və Yaponiya Hökuməti arasında Ermənistanın iqtisadi və sosial inkişaf layihəsi üçün 
qrant sazişi, 30 mart 2017-ci il, Yerevan. 

 Ermənistan İctimai Televiziyasının arxiv sənədlərinin rəqəmsallaşdırılması üçün avadanlığın 
təkmilləşdirilməsi layihəsi üçün ER və Yaponiya Hökuməti arasında qrant sazişi, 30 mart 
2017-ci il, Yerevan.[6] 

 Yanğın-xilasetmə texnikasının təkmilləşdirilməsi layihəsi üçün ER və Yaponiya Hökuməti 
arasında qrant sazişi, 7 sentyabr 2017-ci il, Yerevan. (1.54 milyard yen, (təqribən 13.75 mil-
yon dolar)  

 ER və Yaponiya arasında İnvestisiyaların liberallaşdırılması, təşviqi və qorunması haqqında 
saziş, 14 fevral 2018, Yerevan. 

 16 Fevral 2018, Yerevan, Tarixi və Mədəni İrs Elmi-Tədqiqat Mərkəzi üçün Arxeoloji 
əsərlərin bərpası və qorunması üçün avadanlıqların təkmilləşdirilməsi layihəsi üçün ER və 
Yaponiya Hökuməti arasında qrant sazişi. [7] 
1998-ci ildən bəri Ermənistanın zəif enerji sektorunda islahatlara texniki və ekspert dəstəyi 

verən Yaponiya, Ermənistanın enerji sektorunda müxtəlif infrastrukturun qurulması və modern-
ləşdirilməsi üçün 20 illik müddətində 40 milyon ABŞ dolları məbləğində kredit ayırmışdır. 

Əməkdaşlığın digər bir istiqaməti kənd təsərrüfatı sektorunda ODA layihələrinin həyata 
keçirilməsinə texniki dəstək verilməsidir.[2] 1997-ci ildə başlanan qida istehsalının inkişafı 
proqramı daxilində respublikanın kənd təsərrüfatı naziri Zaven Gevorkian Yaponiya hökumətinin 
Ermənistana kənd təsərrüfatındakı problemləri həll etmək üçün mütəmadi olaraq vəsait ayırdığını 
bildirmiş, 1997-2000-ci illər aralığında Yaponiya kənd təsərrüfatı maşınları və avadanlıqlarına 
təxminən 45,000 ton azot gübrəsi almaq üçün istifadə olunan geri qaytarılmayan vəsait şəklində 
420Y milyon kredit ayrılmışdır. 

Mədəniyyətin və səhiyyə sisteminin inkişafı ilə bağlı Ermənistan iki qrant aldı. Yaponiya 
hökuməti respublikanın Dövlət Filarmonik Orkestrini “ən yaxşı musiqi kollektivi” hesab edərək 
500.000 dollar verərək, musiqi alətlərini almaq və müasir musiqi studiyasını qurmaq üçün istifadə 
edilmişdir. 

İqtisadi sahədə tərəflər ticari-iqtisadi əlaqələrin canlandırılması üçün əsas kimi hüquqi 
bazanın qurulmasına, xüsusən iki müqaviləyə: gəlir və əmlaka görə ikiqat vergi tutmanın 
qarşısının alınması və İnvestisiyaların qarşılıqlı qorunması və stimullaşdırılması haqqında razılığa 
gəldi.[8] 

2. Yaponiya-Gürcüstan münasibətləri 
Yaponiyanın Azərbaycan neft layihələrində iştirak etməsi öz diplomatik missiyasını Cənubi 

Qafqazın digər ölkələrinə, o cümlədən Gürcüstana da yaymaqda kömək etdi. Azərbaycan neftinin 

Baku Engineering University 513 Baku/Azerbaijan



dünya bazarlarına çıxarılması üçün əsas tranzit ərazisi kimi meydana çıxan Gürcüstanın neft 
layihələrində iştirakı onun Yaponiya üçün artan əhəmiyyətinin səbəblərindən biridir. 1996-cı ildə 
İtoçu Gürcüstan-Beynəlxalq Neft Şirkəti ilə birgə Bakı-Supsa boru kəməri ilə neftin daşınması 
üzrə məsləhətləşmələr apardı. İtoçu bütün marşrut boyunca nəqliyyat və rabitə daxil olmaqla, 
zəruri infrastrukturun qurulmasında maraqlı olduğunu bildirdi. Itoçu və Marubeni, Gürcüstanın 
Qara dəniz şelfinin bitişik hissəsində kəşfiyyat və neft hasilatına maraq göstərmiş və bu sahədə 
1997-ci ildə şirkətlər Gürcüstan Beynəlxalq Neft Korporasiyası ilə müvafiq hökumət protokolu 
imzaladılar.  

2000-ci ildə Gürcüstan Yaponiya hökumətindən respublikanın avtomobil yollarını 
modernləşdirmək üçün 3 milyon dollar, sosial-mədəni sahəyə gəldikdə, 1997-1999-cu illərdə 
Yaponiyadan Dövlət Filarmoniyası Cəmiyyətinin binasını modernləşdirmək, Mərkəzi Klinik 
Xəstəxanası, Tbilisi Mardzhnishvili Dövlət Dram Teatrı və Filarmoniya Böyük Konsert 
Salonunu, respublikanın səhiyyə sistemində islahatlar aparılması və Yapon dilini Tbilisi orta 
məktəblərində keçirilməsinə dəstək məqsədilə ümumilikdə 18 milyon dollar dəyərində grant aldı 

Yaponiya, həmçinin respublikaya enerji sənayesinin inkişafında kömək edir. Belə ki, 
Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Bankı, ölkənin enerji sisteminin modernləşdirilməsi üçün 45 
milyon dollar güzəştli kredit verdi. Bu pul iki Su Elektrik Stansiyasında - Xram Su Elektrik 
Stansiyası-2 və Landjanuri Su Elektrik Stansiyasında, eləcə də Tbilisi və Kutaisidəki nəzarət və 
göndərmə stansiyalarında köhnəlmiş avadanlıqların təmiri və dəyişdirilməsi üçün istifadə 
ediləcəkdir. Kredit 30 il müddətinə, ilk 10 il faizsiz olmaqla verildi. 

Eduard Şevardnadze dövründə Yaponiyanın Gürcüstanla əlaqəsi daha çox intesivləşdi. 
Keçmiş Yaponiyanın xarici işlər naziri Taro Nakayama ilə görüşdə (1997-ci il avqust, Tbilisi) 
Şevardnadze, Sovet İttifaqının xarici işlər naziri ikən, Kurillərin cənub hissəsindəki adaları 
Yaponiya qaytarmaq istədiyini etiraf etdiyini, lakin, birlik rəhbərliyindən dəstək ala bilmədiyini 
bildirmişdi.  

Həmin görüş iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafında dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirilə 
bilər. Qısa müddət ərzində Gürcüstana Yaponiya nazirliklərinin və dövlət qurumlarının çoxsaylı 
nümayəndə heyəti (Xarici İşlər Nazirliyi, Xarici Ticarət və Sənaye Nazirliyi və s.), bununla 
yanaşı, Yaponiyanın böyük şirkətlərinin nümayəndə heyəti (Mitsui, Mitsubishi, Itochu) Tiblisiyə 
ziyarət etdi. Yaponiyanın İxrac-İdxal Bankının nümayəndə heyəti respublikaya səfər edərək, 
iqtisadi əməkdaşlığı təşviq üçün gələcək kredit siyasətinin imkanları və şərtlərini öyrəndi. 

Eduard Şevardnadzenin Yaponiyaya ilk rəsmi səfəri, 1999-cu ilin martında ikitərəfli 
münasibətlərdəki hüquqi boşluğu aradan qaldırmaq üçün hazırlanmışdı. Səfər zamanı iki əsas 
sənəd imzalanmışdır: “Gürcüstan və Yaponiya arasında dostluq və tərəfdaşlıq” haqqında Birgə 
Bəyannamə; “Ticarət və İqtisadi sahədə Əməkdaşlıq” haqqında birgə Gürcüstan-Yaponiya 
Bəyannaməsi. Danışıqlar zamanı Gürcüstan prezidenti Yaponiyaya "BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının daimi üzvünə çevrilməlidir" fikrini bəyan etmişdir. 

Bununla belə, yardım proqramları vəsaitlərin mənimsənilməsi ilə əlaqədar çətinliklərə 
qarşılaşmışdır. Belə ki, keçmiş kənd təsərrüfatı naziri Guram Didbaridze və Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin Beynəlxalq Münasibətlər İdarəsinin keçmiş rəisi Alexander Kakashvili dövlət 
əmlakını mənimsəmək ittihamı ilə həbs edildikdən sonra, qrantların istifadəsinə nəzarət etmək 
üçün birgə Gürcüstan-Yaponiya komissiyasının yaradılması qərara alındı.  

Gürcüstan Prezidenti Salome Zourabichvili, 2020-ci ilin yanvarında Tiflisin, azad ticarət 
müqaviləsi imzalamaq üçün Yaponiya ilə iqtisadi əməkdaşlığı artırmağı hədəflədiyini söylədi.[8] 
2008-ci il Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişəsində Gürcüstanın ərazi bütövlüyü prinsipini 
müdafiə edən Yaponiya, 2020-ci il martın 22-də Abxaziyada keçirilən qondarma prezident 
seçkilərinin bu mövqeyini dəyişdirmədiyini bəyan etdi.[9] 

3. Yaponiya-Azərbaycan münasibətlər 
Yaponiya Azərbaycan respublikasını müstəqil dövlət kimi 1991-ci ilin dekabrında tanıyıb, 

diplomatik əlaqələr isə 1992-ci ilin 7 sentyabrında bərqərar olmuşdur. İkitərəfli əlaqələrdə 2 
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məqamı qeyd etmək lazımdır. İlkin olaraq, neft sahəsində “Azəri-Günəşli-Çıraq” neft yatağının 
işlədilməsi və Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru xəttinin inşası layihələrində Yaponiyanın “İtoçu” 
və “ İNPEX” şirkətləri iştirak etmişdir.İkinci, 1998-ci ildə Heydər Əliyevin Yaponiyaya səfəri 
olmuşdur. 

Hər iki ölkə tez-tez Bakıda Yaponiya-Azərbaycan İqtisadiyyat Komitəsinin iclaslarını keçirir 
və aşağı dərəcədə olan ticarət dövriyyəsinin artırılması üzərində işləyirlər. Yaponiya əsasən 
Azərbaycandan neft və kənd təsərrüfatı məhsulları idxal edir, Azərbaycan isə Yaponiyanın 
texnoloji yeniliklərinin idxalını artırmaqda maraqlıdır. Digər yandan ölkə infrastrukturu və 
yaşayış mühitinin inkişafı Tokio üçün prioritet olmuşdur. Buna, Şimal Qaz Kombinasiyalı 
Elektrik Stansiyası Layihəsi (261 milyon ABŞ dolları); Su Təchizatı və Kanalizasiya Layihəsi 
(293 milyon ABŞ dolları) daxildir.[2] 

Xəzərin neft və qaz ehtiyatlarının əsas iddiaçıları arasında yer alan Yaponiyanın 
Azərbaycanın neft layihələrində iştirak etməsi qərarı ilə ikitərəfli əlaqələrdə dönüş yarandı. 1994-
cü ilin sentyabrında "Əsrin müqaviləsin"də Azərbaycanın neft yataqlarının işlənməsində iştirak 
edən ilk Yapon şirkəti Itoçu oldu. 1996-cı ildə Mcdermott-un payını və Pennzoil şirkətinin bir 
hissəsini satın alaraq dünya neft şirkətlərinin beynəlxalq konsorsiumuna qoşuldu və bununla da 
“Əsrin müqaviləsi” ndə 3.9 faiz paya sahib oldu. 1996-cı ilin sonlarında daha bir neft layihəsinə- 
Dan Ulduzu və Əşrəfi yataqlarının kəşfiyyatı və işlənməsi prosesinə qoşuldu. Yapon kapitalının 
bütövlükdə Xəzər bölgəsində getdikcə daha fəal şəkildə iştirak etməsi, neft və təbii qazla zəngin 
olan bu bölgə ilə əlaqələrin inkişafını əsas tutan "Avrasiya diplomatiyası" kimi tanınan yeni xarici 
siyasət strategiyasının bir hissəsidir. 1997-ci ilin iyul ayında o zamankı baş nazir Ryutaro 
Hashimoto tərəfindən rəsmi olaraq irəli sürülən bu strategiyanın hazırlanması zamanı yapon 
mütəxəssislər Xəzər bölgəsinin zəngin neft və qaz ehtiyatlarının dünya enerji bazarında mühüm 
amil kimi vurğuladılar. Yapon İqtisadiyyat Təşkilatları Federasiyasının nümayəndələrinin 
fikrincə, Yaponiya üçün Azərbaycan və Mərkəzi Asiya respublikalarında alternativ enerji 
mənbələrinə çıxış ölkənin uzunmüddətli enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə kömək edəcək, 
enerji tədarükçülərinin diversifikasiyası, təxminən 90 faiz neft idxalına əsaslanan iqtisadiyyatının 
Orta Şərqdən gətirilən neft idxalından asılılığını minimuma endirmək və mümkünsə hətta sona 
çatdırmaq üçün hazırlanmışdır. Bu səbəbdən, hələ münasibətlərin yeni inkişaf etdiyi müstəqillik 
illərində Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən 200 milyon dollar sərmayə qoydu.[8] 2006-cı ilə 
çevrildikdən sonra Yaponiya səfirliyi tərəfindən Azərbaycanda müxtəlif layihələrə, o cümlədən 
məktəb tikintisi və məcburi köçkünlərə yardım kimi layihələrə əlavə yardım göstərmək üçün 
davamlı səylər göstərilməkdədir.[11] 

30 Noyabr 2006-cı ildə Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Taro Aso "Yaponiya diplomatik 
üfüqlərini genişləndirir" adlı bir siyasət nitqi ilə çıxış edərək, Yaponiya xarici siyasətinin üç sütun 
üzərində qurulduğunu vurğuladı: Yaponiya-Amerika ittifaqının möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq 
əməkdaşlıq, ən çox Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsi altında və qonşu ölkələrlə, xüsusən 
Çin, Rusiya və Koreya Respublikası ilə münasibətlər. Yaponiya diplomatiyasının yeni sütunu 
azadlıq, demokratiya, qanunun aliliyi, əsas insan hüquqları və bazar iqtisadiyyatı kimi 
ümumbəşəri dəyərlərə önəm verdiyi vurğulandı. Çıxışında nazir Aso, Yaponiyanın xarici 
hüdudları boyunca-Şimali Avropa və Baltikyanı ölkələrdən başlayaraq, Mərkəzi və Cənubi Şərqi 
Avropa, Qafqaz, Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya daxil olmaqla, Cənub-Şərqi Asiyada azadlıq və 
rifah yaratmaq üçün səy göstərəcəyini ifadə etdi. 2007-ci ilin iyun, Yaponiya xarici işlər nazirinin 
müavini Mitoji Yabunaka Azərbaycana gələrək GUAM ölkələrinin xarici işlər nazirləri ilə 
görüşmüşdür. Bu, GUAM və Yaponiya arasında ilk görüş idi. (18-19 iyun 2007-ci il Bakı). 
GUAM və Yaponiya arasındakı demokratiyanın möhkəmləndirilməsi, təhlükəsizlik və sabitliyin 
artırılması, münaqişələrin sülh yolu ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri əsasında tənzimlənməsi təşəbbüsləri də daxil olmaqla iqtisadi sahədə əməkdaşlıq, 
Avropa-Asiya dəhlizi sahəsində müzakirələr aparıldı.[11] 2007-ci ildə Yaponiya Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Bankı (JBIC) təbii qaynaqların istifadəsi və infrastruktur müəssisələrini dəstəkləmək 
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üçün layihələr və maliyyə imkanları haqqında Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi 
imzaladı. Bununla yanaşı, Azərbaycan firmalarına Yaponiyadan maşın və avadanlıq idxalını 
maliyyələşdirmək üçün 20 milyon ABŞ dolları məbləğində kredit müqaviləsi imzalanmışdır. 
2014-cü ildə JBIC, ARDNŞ-in Türkiyədəki STAR emalı zavodunun maliyyələşdirilməsinə dair 
müqavilə də imzaladı.[4] 

 NƏTİCƏ 
Yaponiya üçün Cənubi Qafqaz Mərkəzi Asiya, Qara dəniz və Şərqi Avropa ilə əlaqələndirici 

mövqeyə malikdir Bu əlaqələrin digər bir xüsusiyyəti, Xəzər hövzəsinin enerji resursları, 
Gürcüstan və Azərbaycan ərazisindən keçən, Xəzər və Qara dənizləri birləşdirən Cənubi Qafqaz 
nəqliyyat dəhlizini inkişaf etdirmək səyləridir. Yaponiya region ölkələri ilə daha çox iqtisadi 
sahələrdə əməkdaşlıq edərək, faəliyyətini müxtəlif dövlət yardım proqramları ilə davam etdirir. 
Proqramların prioritetlərinə təhlükəsizliyin artırılması; fəlakətlərin azaldılması; proqram təminatı 
ilə bağlı köməklik; Yaponiyanın təcrübəsinin və texnologiyasının səfərbər edilməsi, müxtəlif 
sahələrə kreditlərin, maliyyə vəsaitlərinin ayrılması və.s daxildir. Bununla yanaşı, son dövrlərdə 
GUAM ilə Yaponiya arasındakı əlaqələrin genişləndiyi görülür.  
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XÜLASƏ 
Bu günə qədər hər iki ölkə arasında mühüm sazişlər imzalansada, siyasi və iqtisadi əlaqələr 

inkişaf etsədə, problemin həllində heç bir müsbət nəticə əldə edilməmişdir. Bu məsələ haqqında 
bu günə qədər dövlət başçıları arasında aparılan danışıqlar isə nəticəsiz qalıbdır. Hər iki tərəf 
kompromisə getmək istəmir. Yaponiya rəsmiləri tez-tez qeyd edir ki, bu ərazilər üzərində 
Yaponiya suverenliyə malikdir. Zaman-zaman hər iki dövlət arasında olan əlaqələr qırılma 
nöqtəsinə gəlir. Yaponiya Parlamentinin 2009-cu ildə qəbul etdiyi, “Kuril adaları bizim əbədi 
diyarımızdır”, qərarı iki ölkə arasındakı münasibətlərdə gərginliyə səbəb oldu. 2010-cu ildə ilk 

Baku Engineering University 516 Baku/Azerbaijan

https://moderndiplomacy.eu/author/emilavdaliani/
https://moderndiplomacy.eu/2020/02/02/political-and-economic-interests-of-japan-in-south-caucasus-perspectives-of-cooperation/
https://moderndiplomacy.eu/2020/02/02/political-and-economic-interests-of-japan-in-south-caucasus-perspectives-of-cooperation/
https://www.asiatimes.com/2019/03/article/cognac-sake-armenia-sees-japan-as-an-ally/
https://www.asiatimes.com/2019/03/article/cognac-sake-armenia-sees-japan-as-an-ally/
https://www.mfa.am/en/bilateral-relations/jp
https://www.mofa.go.jp/files/000436761.pdf
https://www.ca-c.org/journal/2002/journal_eng/cac-03/03.komen.shtml
https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00012.html
mailto:bqasimli@std.beu.edu.az


dəfə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Kuril adalarının şimalına səfər etmiş və bildirmişdir ki, 
bu ərazilər, ölkəmizin vacib bir hissəsidir.Burada araşdırmalarımızı davam etdirəcəyik. Yaponiya 
tərəfi isə bu səfərə görə Rusiyanın Yaponiyadakı səfirini Yaponiya xarici işlər nazirliyinə çağırıb 
ona öz rəsmi etirazını bildirmişdir. Problemin həllini tapmamasındakı digər bir amil isə ABŞ-dır. 
ABŞ Yaponiya ilə Rusiyanın yaxınlaşmasını istəmir. 2012-ci ildə Şinzo Abenin Baş Nazir 
seçilməsindən sonra problemin həlli üçün yaşıl işıq yanmışdır. İki ölkə lideri məsələni axırıncı 
dəfə 2019-ci ildə müzakirə edib. 

AÇAR SÖZLƏR: Kuril adaları-1, Yaponiya-2, Rusiya-3 

 

GİRİŞ 

 

Kuril adaları probleminin tarixi 
Problemin başlanğıcı Yaponiya və Rusiya arasında sərhədləri müəyyən edən, 1855-ci il də 

imzalanan Shimoda Razılaşmasına dayanır. Bu razılaşmaya əsasən, Iturup adasının şimalındakı 
bütün adalar Rusiyaya, cənubdakı adalar Yaponiyaya buraxıldı və Saxalin adası ruslar və 
yaponların ortaq mülkiyyəti kimi qəbul edildi.1875-ci ildə imzalanmış Sankt-Peterburq sazişinə 
əsasən Rusiya, nəzarəti altındakı Kuril adalarının şimalındakı bütün adaları Yaponiyaya verdi və 
bunun qarşılığında Yaponiya Saxalin adasını Rusiyaya verdi. 

Rusiyanın məğlubiyyəti ilə başa çatan 1904-1905-ci illər Rusiya-Yaponiya müharibəsinin 
sonunda imzalanan Portsmut müqaviləsinə əsasən, Kuril adaları ilə yanaşı Saxalin adasının cənub 
yarısı və bütün qonşu adalar Yaponiyaya buraxıldı. Digər tərəfdən, Portsmut Sülh Konfransına 
qatılan Yaponiya nümayəndə heyəti, müharibədən əvvəl iki ölkə arasında imzalanan bütün 
razılaşmalara xitam verildiyini bildirdi. (Ancaq müasir dövrdə Yaponiya, Kuril Adaları üzərində 
haqq iddiası edərkən 1875-ci ildə imzalanmış Sankt-Peterburq sazişinə istinad edir) 

1945-ci ildə gerçəkləşən Yalta konfransındakı anlaşmaya əsasən SSRİ Saxalin və Kuril 
adalarının ona verilməsi qarşılığında Yaponiyaya müharibə elan edəcəkdi.1941-ci ildə imzalanan 
Rusiya-Yapon neytrallıq paktına baxmayaraq, SSRİ Yaponiyaya müharibə elan etdi və sonra 
Iturup, Kunashir, Shikotan, Habomai və Saxalinin cənubundakı adaları işğal etdi. Bunun ardınca 
Yaponiya bunun Rusiya-Yapon neytrallıq paktının pozulması kimi dəyərləndirmiş, Yalta 
konfransında iştirak etmədiyini və buna görə də orada imzalanan sazişi tanımadığını 
bildirdi.1949-cu ildə orada yaşayan Yaponiya vətəndaşlarının adadan çıxarılması, Yaponiya-
Rusiya arasında olan problemin uzun illər boyunca həll olunmaz məsələyə çevrilməsinin 
başlanğıcı oldu.Müharibədən sonra meydana gələn güclər balansı Kuril adaları problemini içindən 
çıxılmaz bir hala gətirdi. 

San-Fransisko müqaviləsi ilə Yaponiya Kuril adaları və Saxalinin cənubun hissəsinə olan 
bütün haqlarından imtina etdi. Müqavilənin nəticəsi olaraq Yaponiyanın suverenliyindən çıxan 
adaların hansı dövlətə təhvil verilməsi qərara alınmadı.Buna görə də SSRİ bu müqaviləni 
imzalamadı.1956-cı ildə SSRİ adaların ikisini Yaponiyaya vermək üçün cəhdlər etsədə, ABŞ-ın 
təzyiqi səbəbindən bu cəhdlər uğursuz oldu. ABŞ-ın təzyiqi etməsinin səbəbi isə Yaponiyanın 
SSRİ ilə yaxınlaşmasının qarşısını almaq idi. SSRİ ilə Yaponiya sülh razılaşması üçün bir neçə 
dəfə danışıqlara başlasalar da, regional məsələlərdə razılıq əldə olunmadı. SSRİ, Yaponiyada 
Amerika hərbi bazalarının qurulmasına icazə verən 1951-ci ildə Tokio və Vaşinqton arasında 
imzalanan təhlükəsizlik müqaviləsinin 10 il daha da uzadılmasının ardından Birgə Bəyannaməni 
birtərəfli qaydada ləğv etdiyini elan etdi. 

Moskva ilə Tokio arasındakı danışıqlar SSRİ dağılana qədər davam etsə də, Kuril adaları 
məsələsində heç bir irəliləyiş əldə edilmədi. Digər tərəfdən, 1990-cı illərdə Yeltsin rəhbərliyi 
1956-cı ildə qəbul edilən Birgə Bəyannaməni qeyd-şərtsiz tanıdığını və 1960-1991-ci illər ərzində 
SSRİ-nin yürütdüyü siyasəti inkar etdi.1991-ci ildə SSRİ dağılanda, Rusiyanın iqtisadi yardıma 
ehtiyacı olduğu zaman, Yeltsin Tokioya səfər edəcəyini, əlaqələrin normallaşdırılması üçün 
birlikdə çalışacağını bildirdi. 
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Kuril adalarının coğrafi mövqeyi 
Kuril adaları çoğrafi mövqeyinə, təbii ehtiyatlarının zənginliyinə, təbiətinə görə çox 

dəyərlidir. Sakit Okeanla Oxot dənizini bir-birindən ayıran 56 adadan ibarətdir.Adalarda və 
sahilyanı ərazilərdə əlvan metal filizləri, civə, təbii qaz və neft sənayesi ehtiyatları tədqiq 
edilmişdir. Kuril adalarında ümumi qızıl ehtiyatları 1867 ton, gümüş - 9284 ton, titan - 39.7 
milyon ton, dəmir - 273 milyon ton olduğu təxmin edilir. 

Kuril adalarının Rusiya üçün geosiyasi əhəmiyyəti 
Adalar Rusiya, ABŞ və Yaponiyanın tam ortasında olduğu üçün strateji əhəmiyyətə sahibdir. 

Nikita Xruşşev adaların müdafiə məqsədiylə Rusiya üçün önəmli olduğunu, Yaponiyanın ABŞ-ın 
işğalı altındaykən adaların Yaponiyaya verilməsinin yol verilməz olduğunu bildirmişdir. 
N.Xruşşev ABŞ-ın adaları hərbi bazalara çevirəcəyindən narahat idi. 

Qışda yalnız Friza Boğazı və Yekaterina Boğazı donmur və bu boğazlar Rusiyanın ticarət və 
hərbi gəmilərinin qışda rahat hərəkət etməsi üçün çox vacibdir. Həmçinin adalara nəzarət Rusiya 
gəmilərinin Sakit Okeana maneəsiz şəkildə daxil olmasına imkan verir. Buna görə də problem 
Yaponiyanın tələblərinə uyğun olaraq həll edilsə, Yekaterina Boğazı Tokionun nəzarəti altına 
keçəcək və bu, Rusiyanın regional təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə yaradacaq. 

Bundan əlavə 2014-cü ildə Rusiyanın dəniz bölgələrinin hüquqi vəziyyətinin tənzimlənməsi 
sahəsində ən vacib hadisələrdən biri baş verdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının kontinental rəflər 
komissiyası Oxot dənizini Rusiya Federasiyasının daxili dənizi kimi tanıdı və müvafiq olaraq bu 
bölgədəki təbii sərvətlərin istifadəsi Rusiyaya verildi. Bunlar yalnız ən zəngin karbohidrogen 
yataqlar deyil, həm də bioloji ehtiyatlar - balıqlar, xərçəngkimilər və digər dəniz məhsullarıdır. 
Əgər Kuril adalarının bir hissəsi başqa bir ölkənin sərhədlərinə daxil olarsa, Rusiya bu sərvətləri 
qonşusu ilə bölüşməli olacaq. 

Kuril adaları Rusiyanın nöqteyi-nəzərindən hərbi baza potensialına sahibdir.Strateji 
baxımdan Rusiya, ABŞ və Yaponiyanın kəsişməsində yerləşən adalar Sakit Okeana açıqdır və 
hərbi fəaliyyətlərə nəzarət etmək potensialına malikdir. Adalar, gələcəkdə bir müharibə olacağı 
təqdirdə Sakit Okean Cəbhəsinin vacib bir dayağı ola bilər. Rusiya həmçinin adalarda inkişaf 
etmiş müdafiə sistemləri quraşdıraraq Uzaq Şərq əraziləri üçün bufer zonası yaratmaq istəyir. 

Kuril adalarının Yaponiya üçün geosiyasi əhəmiyyəti 
Kuril adaları Yaponiya standartlarına görə olduqca böyükdür. Məsələn, yalnız Kunashir və 

Iturup adaları Yaponiyanın beşinci ən böyük adası olan Okinawa adasından daha böyükdür. Buna 
görə də, bu adaların Yaponiyanın sərhədlərinə daxil olması və sonrakı inkişafı yaponlara bölgənin 
təbii sərvətlərini əldə etmək üçün nəinki imkan verəcək, həm də torpaq qıtlığı və əhalinin həddən 
artıq olması problemini yüngülləşdirəcəkdir. 

Bundan əlavə, dünyanın ən zəngin renium mineral yatağı Iturup adasında tapıldı. Renium 
mineral renit şəklində mövcuddur; Metalın çıxarılması adi mədən üsullarından daha 
perspektivlidir. Bundan əlavə, renium müxtəlif nadir xüsusiyyətlərə malik olan çox nadir bir 
metaldır və buna görə də dünya bazarında yüksək qiymətləndirilir. Demək olar ki, Yaponiyanın 
təbii sərvətləri yox dərəcəsindədir və sənayesi idxaldan çox asılıdır.Yaponiyanın Kuril adalarının 
təkidlə istəməsinin digər səbəbi isə adaların zəngin təbii sərvətləridir.  

TƏDQİQAT METODU 
Tədqiqatda müqayisəli təhlil metdodundan istifadə olunmuşdur ki, bu da araşadırılan 

mövzunun müxtəlif üsullarla nəzərdən keçirilməsinə şərait yaratmışdır 

NƏTİCƏ 
Rusiya ilə Yaponiya arasındakı mübahisə diplomatik danışıqlar çərçivəsində yavaş-yavaş və 

təsirsiz bir şəkildə davam etsə də, iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı sürətli və təsirli qərarlar 
mübahisənin həllini təxirə salır. Digər tərəfdən Rusiya adalarda yeni hərbi bazalar inşa edir və 
Oxot dənizində hərbi donanmasını gücləndirir. ABŞ isə bölgədə mövcudluğunu davam etdirmək 
üçün Yaponiya-Rusiya qarşıdurmasının davam etməsində maraqlıdır. Rusiya tərəfi isə adaların 
yenidən Yaponiyaya qaytarılması üçün bir neçə şərti var. O şərtlərdən biri də Yaponiya ərazisində 
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yerləşən xarici qüvvələrin Yaponiya ərazisindən çıxmasıdır. Qeyd edim ki, Rusiya tərəfi xarici 
qüvvələr deyərkən ABŞ ordusunu nəzərdə tutur. Görünən odur ki, hər iki dövlətin kompromisə 
getməməsi və münaqişənin həlli istiqamətində ciddi addımlar atmaması problemin həllini 
gecikdirəcək. 
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Xülasə 
İşçi qüvvəsinin miqrasiyası bir çox yüzillik bundan əvvəl yaranıb və o vaxtdan ciddi 

dəyişikliklərə məruz qalıb. İşçi qüvvəsinin ilk kütləvi hərəkəti qulların Afrikadan Amerika 
qitəsinə məqsədyönlü daşınması olub ki, bunun da nəticəsində XVII-XIX əsrlərdə Afrikanın 
əhalisi xeyli azalmışdı. Köçmə prosesi XVIII əsrin sonları XIX əsrin əvvəllərində, əhali 
kütlələrinin müxtəlif səbəblərdən Avropadan Amerikaya hərəkəti zamanı xüsusilə geniş masştab 
almışdı. Quldarlığın ləğvindən sonra ABŞ-a Avropadan ikinci iri emiqrasiya dalğası başladı. XIX 
əsrin birinci yarısında sənaye işçilərinin beynəlxalq miqrasiyası üstünlük təşkil edirdisə, həmin 
əsrin sonuna miqrasiyaya daha çox müflisləşmiş kəndlilər cəlb edilmişdi. 

Açar Sözlər: Yunanıstan, işçi qüvvəsi, Avropa. 

 
XIX əsrin ortalarında müasir miqrasiyanın tarixində ən əhəmiyyətli hadisələrdən biri qeydə 

alınmışdır. Belə ki, XIX əsrin 40-cı illərində “kartof aclığı” nəticəsində İrlandiyadan ABŞ-a 
emiqrasiya “püskürməsi” baş vermişdir. XIX əsrin 80-ci illərində İtaliyadan və Şərqi Avropa 
ölkələrindən ABŞ-a geniş həcmli miqrasiya Avropada yetişdirilən buğdanın qiymətinin kəskin 
şəkildə aşağı düşməsi ilə əlaqədar idi. XIX əsrin sonlarında ABŞ-da iqtisadi konyukturanın 
pisləşməsi nəticəsində bu ölkəyə miqrant axını kəskin surətdə azaldı. Lakin iqtisadi canlanmanın 
başlanması ilə axın yenidən geniş vüsət aldı. Bu dövrdə işçi qüvvəsinin geniş həcmli 
miqrasiyasının səbəbləri kimi bir sıra Avropa ölkələrində aqrar köçmələri, Avropada, xüsusilə 
Yunanıstandakı mövcud olan işsizliyi, ABŞ-da işləmək üçün əlverişli şəraitin olmasını göstərmək 
olar. Avropadan ABŞ-a növbəti miqrasiya dalğası ötən yüzilliyin 20-ci illərində qeydə alınmışdır. 
Bu dövrdə yuxarıda qeyd olunan səbəblər sırasına I dünya müharibəsinin nəticələri, müharibədən 
sonrakı çətinliklər də əlavə edilmişdi. II dünya müharibəsindən sonra dünya əmək bazarına elmi-
texniki və yüksək ixtisaslı işçilər çıxmağa başladılar. Bu zaman ABŞ-a işçi qüvvəsinin 
miqrasiyasının 3 yeni axını qeydə alınmışdır. Birinci axın kimi “beyin axını”nı, yəni yüksək 
ixtisaslı mütəxəssislərin və onların ailə üzvlərinin Şimali Amerikaya sabit axınını göstərmək olar. 
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İkinci axın kimi Macarıstandan (1956-cı ildə xalq üsyanının boğulmasından sonra), Vyetnamdan 
(1974-1975-ci illərdə, müharibənin bitməsindən sonra) və Kubadan (1980-ci ildən sonra) qaçqın 
axınlarını qeyd etmək olar. Üçüncü axın kimi isə ABŞ-a Meksika, Karib hövzəsi ölkələri və 
Asiyadan əsasən aşağı ixtisaslı işçi qüvvəsi axını fərqləndirilir. 1990-cı illərdə bütün 
immiqrantların 84%-i ABŞ-a bu üç regiondan gəlib. XIX-XX əsrin əmək miqrasiyası 
proseslərində Çindən Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə və Şimali Amerikaya əhali miqrasiyası xüsusi 
rol oynamışdır. Köçmə xarakteri daşıyan bu axın 70-100 milyon nəfər həcmində qiymətləndirilir. 

II dünya müharibəsindən sonra, xüsusilə də 1960-cı illərin əvvəllərində Avropada işçi 
qüvvəsinin miqrasiyasının kifayət qədər intensiv prosesləri qeydə alınıb. İspaniya, Portuqaliya, 
Yunanıstan, Yuqoslaviya, Türkiyədən olan işçilər Avropanın sənayecə inkişaf etmiş ölkələrinin 
iqtisadiyyatında aktiv şəkildə istifadə edilməyə başlanıb. Xarici işçi qüvvəsi Avropa Birliyi 
ölkələrinin təsərrüfatlarının müvəffəqiyyətlə funksiya göstərməsi üçün vacib bir amilə çevrilib. 

Yunanıstandakı işçi qüvvəsinin əsasını məhz mühacirlər təşkil edilir. Uzun illərdir həll 
olunmalı bir problem olaraq qalan mühacir böhranları Suriya Vətəndaş müharibəsisi ilə birlikdə 
yenidən gündəmə gəldi və get-gedə idarə edilə bilməz problemə çevrildi. Hələ də sahib olduğu 
mədəni və iqtisadi cazibə səbəbiylə mühacir və immiqrantların bir nömrəli hədəfi olan Avropa, bu 
səfər də Suriyalı mühacirlərin axınına uğradı. Bu səbəbdən bu vəziyyətdən ən çox təsirlənən də 
Avropanın cənub sərhədində yerləşən Yunanıstan oldu. Lakin Yunanıstanda sığınmacı, immiqrant 
və mühacir anlayışları arasındakı fərqi dəqiq təyin edib daha sonrasında Yunanıstanın yaşadığı 
“Mühacir Böhranına” fokuslanmaq daha faydalı olacaq.  

Əvvəlcə mühacirliklə ən çox qarışdırılan anlayış olan köçəriliyi təyin edərək başlayaq. 
İmmiqrant; maddi və ictimai vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq, özləri və ya ailələrinin gələcəkdəki 
həyat şəraitlərini artırmaq üçün başqa bir ölkəyə və ya bölgəyə köç edən insan və ailə fərdlərini 
əhatə etməkdədir. Bu şəxslər Əsas olaraq, ölkəsindən zülmə uğradığından qaçanlar deyil, əksinə, 
təhsil və iş kimi səbəblərlə ayrılan kəslər olaraq təyin oluna bilər. Yunanıstana isə daha çox 
təhsilli və orta işçi qüvvəsi lazımdır. Mühacir anlayışı isə vətəndaşı olduğu ölkə xaricində olan və 
irqi, dini, tabeliyi, müəyyən bir ictimai qrupa mənsubiyyəti və ya siyasi düşüncəsi səbəbiylə 
zülmə uğrayacağından qorxduğu üçün vətəndaşı olduğu ölkəyə dönə bilməyən və ya dönmək 
istəməyən kəsləri ifadə etməkdədir. Bu tip şəxslər isə bir başa Yunanıstanın çəkindiyi şəxslərdir. 
Düzdür bu şəxslər daha ucuz işçi qüvvəsidir, lakin onların daimi Yunanıstan ərazisində qalması 
arzu olunan deyil. Mühacirlikdən bir əvvəlki mərhələni təyin edən Sığınmacı sözünün anlayışına 
diqqət yetirdikdə beynəlxalq səviyyədə təhlüksizlik axtaran ancaq statusu hələ rəsmi olaraq 
tanınmamış şəxsləri təyin etməkdə istifadə edilər. Bu terminləri dəqiqləşdirdikdən sonra Suriya 
Vətəndaş müharibəsində xüsusi ilə, Yunanıstandakı mühacir məsələsinə yenidən dönə bilərik.  

Yunanıstan daima ərəb və afrikalı mühacirlər üçün bir cazibə mərkəzi olmuşdur, immiqrant 
və mühacirlərlə bağlı problemlər yaşamamaqdadır. 

CIA Factbook qurumunun rəsmi məlumatlarına görə Yunanıstanda 9101 Suriyalı, 5411 
Tanzaniyalı, 5223 Əfqan mühacir yaşayır və müxtəlif sekorlarda artıq işlə təmin olunublar. 
Yunanıstanın yaşadığı son 5 mühacir böhranının əsas səbəbi kimi tranzit keçişə uyğun coğrafi 
mövqesindən qaynaqlı olduğunu söyləmək yerində olacaq. Əsl hədəfləri olan Almaniya, İsveç, 
Norveç kimi ölkələrə çatmaq istəyən mühacirlər Yunanıstanı sanki bir tullanma taxtası olaraq 
görməkdədirlər. Lakin bu dövlətlər müraciətlərəümumiyyətlə mənfi cavab verdiklərindən 
Yunanıstan altından qalxa bilməyəcəyi bir yüklə qarşı-qarşıya qalmaqda və bu vəziyyət xalqın 
mənfi və kəskinreaksiyasına səbəb olmaqdadır. Bu vəziyyət Pew araşdırma şirkətinin 2015-ci ildə 
etdiyi bir araşdırmayla da sübut edilməkdədir. Yunan xalqının 94 faizi Avropa İttifaqının mühacir 
siyasətini dəstəkləmir və ölkələrinin tək buraxıldığını düşünürlər.  

Nəticə 
Bütün bunlarla birlikdə Avropa İttifaqı-Türkiyə arasındakı mühacirlər barədə razılaşmaya ən 

çox əhəmiyyət verən dövlətlərin başında Yunanıstan gəlməkdədir. Çünki 2015-ci ildə dəniz 
yoluyla Yunanıstana gələn immiqrant sayı 856 min nəfər olduğu halda, 2016-cı ildə razılaşmanın 
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qüvvəyə minməsi ilə birlikdə bu ədədin sürətlə düşdüyü və Yunanıstanı böyük ölçüdə 
rahatlaşdırdığı görülməkdədir. Lakin bu enişə baxmayaraq Yunanıstan-Şimali Makedoniya 
arasındakı sərhəddə on minlərlə mühacirin qapalı qalması, yaşanan iqtisadi böhran səbəbindən 
mühacirlərə nifrətin artması və bu nifrətin irqçi partiyaları gücləndirməsi kimi səbəblərdən ötəri 
mühacir böhranı Yunanıstan üçün həll edilməsi lazım olan prioritetli problemlər arasındakı yerini 
hələdə qorumaqdadır. 

Yunanıstanın işçi qüvvəsinin yerli xalqdan əlavə hissəsini təşkil edən mühacirlər, xalq 
tərəfindən bəyənilmir, onlara kəskin reaksiyalar verilir və buda Avropa İttifaqının Yunanıstanada 
aid etdiyi mühacir siyasətinin müsbət nəticə vermədiyini göstərir. 
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Xülasə 
Yunanıstanın Avropada tez-tez gündəmə gəldiyi mövzulara nəzər salmaq lazım gəlsə 

Yunanıstanın Avropa ittifaqına namizədlik müddətində başlayan müzakirələr, 1974-cü ildə 
NATO-nun hərbi cəhətdən aktivliyini azaltması və, 1981-ci ildəki üzvlük müddəti, üzv olduqdan 
sonra Avropa Birliyinin struktur fondlarından ən çox faydalanan ölkə olması, iqtisadi kafiliyi 
mübahisə edilsə də 2001-ci ildə avro sahəsinə daxil olması və uzun bir müddət Türkiyənin 
namizədlik müddətini 1999-cu il Avropa İttifaqının Helsinki Zirvəsinə qədər Cənubi Kipr 
Rəhbərliyinin adada son bir həl yoluna çatmadan Avropa İttifaqına namizədliyini və üzvlüyünü 
dəstəkləməsi bu məzmunda sıralana bilən məsələlərdəndir. Bu günkü əlaqələrə istiqamət verən, 
bir şəkildə Türkiyə-Yunanıstan əlaqələrinə də təsir edən, bütün bu proseslər Yunanıstanın, bir 
çoxları tərəfindən Avrpoa İttifaqının “dəcəl bir uşağı” olaraq xatırlanmasına səbəb olur. 

Açar Sözlər: Yunanıstan, avropa, əlaqə, ixrac. 
 

Yunanıstanın Avropada yeri 
Bu gün də yaşadığı iqtisadi böhran məhz bu vəziyyətin nəticəsidir. Xüsusilə Yunanıstanın, 

2001-ci ildə də avro sahəsinə daxil olduğu gündən bəri iqtisadi vəziyyətinə bağlı Avropa 
İttifaqının səhv statistikalarla məlumatlandırmasının bu gün ortaya çıxması, eyni zamanda 
təşkilatın iqtisadi birliyinin yanında Yunanıstanın etibarlılığına dair müzakirələrə yol açdı. Ancaq, 
bir tərəfdən də 30 ildir üzvülüyü olan Yunanıstanın bu şəkildə iqtisadi statistikalarını gizləyərək 
bu günki iqtisadi vəziyyətə düşməsinin Avropada gözlənilməz bir hadisə olaraq qarşılandığı 
sürpriz deyil.Yunanıstan, eynilə Türkiyə kimi namizədlik müraciətini 1959-cu ildə etdi və 1961-ci 
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ildə müqavilə imzaladı. Bu müqavilə o zaman Yunanıstanın 1984-cü ildə tam üzv olmasını 
nəzərdə tuturdu. Tam üzvlük üçün Yunanıstanın əvvəl mərhələli olaraq gömrük vergilərini 
endirməsi və yüksək gömrük vergiləri səbəbiylə təsirsiz qalan sənayesini inkişaf etdirməsi lazım 
idi. Dövrün Karamanlis Hökuməti, ittifaqla olan müqavilə ilə iqtisadi mənfəətlərinin yanında 
əslində problemli qonşusu olan Türkiyəyə qarşı siyasi mənfəətlərini də qorumağı 
hədəfləyirdi.Beləcə, Yunanıstan daha möhkəm bir şəkildə Qərb ittifaqının bir parçası olmağı 
zəmanət altına almaq istəyirdi. Avropa İttifaqının qurucu dövlətləri arasında (Almaniya, Fransa, 
İtaliya, Belçika, Hollandiya və Lüksemburq) Yunanıstanın tam üzvlüyə bağlı iqtisadi 
öhdəliklərini yerinə yetirə bilməsi barəsində narahatlıqlar vardı. Ancaq, Yunanıstanın siyasi 
olaraq Qərb ittifaqının bir parçası olaraq qalması Avropa üçün də əhəmiyyətli idi. Bu müddət 
1981-ci ildə Yunanıstanı, hər nə qədər ölkənin iqtisadi kafiliyi müzakirə edilsə də Avrop ittifaqına 
üzvlüyə gətirib çıxartdı.Yunanıstan namizədlik müddətində, 1967-1974 illəri arasında hərbi 
rəhbərlik ilə idarə edildi. Yunan xalqında Qərb İttifaqının, Avropa İttifaqına və NATO-nun, 
Türkiyənin Kiprə etdiyi hərbi müdaxiləyə maneə törədə bilməməsinə qarşı böyük bir reaksiya 
meydana gəldi. Afinadakı amerikan səfiri sui-qəsd nəticəsində həyatını itirdi. Daha sonra 
Yunanıstan, Türkiyədə 1980-ci ildə rəhbərliyi ələ alan hərbi hökumətin iki ölkə arasında Egeydəki 
problemlərə bağlı ikili müzakirələrin başlaması sözünü aldı. Ancaq Türkiyə tərəfinin nəzərdə 
tutduğu şəkildə bu ikili müzakirələr heç bir zaman baştutmadı. Yunanıstanın NATO-nun hərbi 
blokundan çıxması qərarını alması, yeddi il hərbi idarəsi ilə idarə olunmuş olması 1981-ci ilə 
qədər uzanan namizədlik müddətinin gedişatına və bundan 7 il sonra kifayət qədər demokratik 
olaraq qəbul edilərək tam üzv olmasına maneə təşkil etmədi. Həm siyasi həm də iqtisadi bir çox 
probleminə baxmayaraq, o zaman tam üzvlük üçün "Kopenhagen Siyasi Meyarları" deyə bir ön 
şərt də bu əsas olmadığı üçün, ittifaq Yunanıstanı üzv olaraq qəbul etdi. Bunun başlıca 
səbəblərindən biri siyasi bir qərar olması idi və hər iki tərəf üçün də Yunanıstanın üzvlüyü 
prioritetli bir seçim meydana gətirirdi. Yunanıstan üçün üzvlüyü siyasi avropanın təminatı olacaq, 
ölkənin sosyoiqdiasdi inkişafı baxımından əhəmiyyətli xarici dəstək funksiyası yerinə yetirəcək 
və Türkiyəyə qarşı Yunanıstanı gücləndirəcəkdi.İttifaq üçün Yunanıstanın üzvlüyü, gətirəcəyi 
siyasi və iqtisadi yüklərə qarşı ittifaqın cənub-şərqi Avropaya uzanmasını təmin edəcək və o dövr 
var olan Şərq Blokuna qarşı Qərb İttifaqını daha da gücləndirəcəkdi. Bu səbəblə Yunanıstanın o 
zamanki müxtəlif iqtisadi və siyasi problemləri nəzərə alınmadı. Xüsusilə dövrün Fransa 
Respublikasının Prezidenti Valeri Giscard DEstaing Yunanıstanın üzvlüyünü ən çox dəstəkləyən 
lider oldu və Avropa sivilizasiyasının beşiyi sayılan Yunanıstanın Avropa inteqrasiya olunma 
müddəti xaricində buraxılmasının qəbul edilə bilməz olduğu fikrini irəli sürdü. Yunanıstana bağlı 
Avropadaki mübahisəli üzvlükdən sonra, xüsusilə Yunanıstanın iqtisadi vəziyyətinə bağlı olaraq 
davam etdi. Bu məzmunda hər dövrdə ittifaqın üzvlərinin Yunanıstandan gözlədikləri bir çox 
gözləntiləri oldu. Yunanıstan 1980-ci illərdə Avropa İttifaqından böyük miqdarda əkinçilik 
subsidiyaları aldı. Ancaq, Yunanıstan hər nə qədər dəqiq faydalanıcı olaraq struktur fondlarından 
faydalansa da yüksək işsizlik nisbətindən, büdcə kəsrinə qədər olan iqtisadi problemlərini tam 
olaraq həll edə bilmədi.  

Yunanıstanın 2004-cü ildəki Olimpiada Oyunlarının hazırlığı üçün ittifaqdan yüksək 
miqdarda büdcə tələb etməsi və bu büdcənin bir qisiminin istifadəsində sui-istifadələrin 
edildiyinin ortaya çıxması Yunanıstana olan güvənin sarsıldığı bir başqa məqamdır. Aldığı yardım 
paketi qərarı heç də yenilikçi ya da əsassız deyil. İttifaq hər nə qədər keçən gün daha çox 
hökümətlərarası bir quruluşa sahiblənsədə tarixi təkamülündə, Yunanıstan nümunəsindən 
baxıldığı zaman, verdiyi qərarlarda və atdığı addımlarda siyasi və iqtisadi bir-birlik olmanın 
lazımlılıqlarını, bütünlüyünü və üzv ölkələrinə hər baxımdan yaratdığı üstünlükləri artırmağa 
davam edir. Avropa ittifaqının bu xüsusiyyətini, yuxarıda da bəhs edildiyi kimi fərqli dövrlərdəki 
Yunanıstan nümunələriylə görmək mümkündür. Ancaq, eyni zamanda bu vəziyyət ittifaq 
daxilində "yenə Yunanıstan?", " nə qədər Yunanıstana biz baxacağıq?", "Yunanıstan ərköyün 
uşağı olmağa Avropa İttifaqının ətəklərini dartmağa davam edir" kimi fikirlərin və düşüncələrin 
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azalmasına səbəb olmur, əksinə bu fikirləri davamlı gündəmdə saxlamağa davam edir. Və gün 
keçdikcə özünə olan güvəni itirir. 

Nəticə 
 İqdisadi göstəricilərə əsasən Yunanıstanın yaxın gələcəkdə borclarından xilas olub, siyasi 

aspektdən daha güclü bir aktor olaraq Avropa İttifaqına daxil olması mümkünsüz görünür. 
Ölkənin gələcək müqəddəratını və ittifaq içərisindəki rolunu isə hakimiyyətdə olacaq siyasi 
partiyaların qərarları təyin edəcək. Beləki, Yunanıstanın daxili siyasəti xarici siyasətindən 
təsirlənsədə daxili siaysəti xarici siyasətin idarə etdiyini hesab etmək olmaz. Nəticə etibarı ilə 
daxili irəliləyişlər və borcların ödənməsi üçün tətbiq ediləcək qənaət məqsədli siyasi addımların 
nəticəsi Yunan xalqının Avro və Avropa ittifaqı seçiminə təsir edə bilər. Ümumiyyətlə ittifaqın və 
Avronun tərəfdarları çox olsada daimi hərəkətliliyin və dəyişkənliyin hökm sürdüyü ölkə 
gələcəkdə bütün dünyanın marağını cəzb edəcək. 
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XÜLASƏ 
Qloballaşma çağımızın ən çox müzakirə olunan faktlarından biridir. Qloballaşma prosesini 

modernləşmə kimi dəstəkləyənlər də var, bunu imperializmin yeni adı kimi görənlər də var. 
Qloballaşma bir çox müstəvidə müzakirə olunan bir anlayışdır. Qloballaşmanın ən çox müzakirə 
mözusu olan siaysi, iqtisadi və texnoloji qloballaşma buna nümunədir. Bu qloballaşma növ və ya 
ölçülərinin özünə məxsus təsirləri qloballaşmanın genişlənməsində əsas rol tutur. 

AÇAR SÖZLƏR: qloballaşma, siaysi qloballaşma, iqtisadi qloballaşma, texnoloji 

qloballaşma. 

GİRİŞ  
Tədqiqatın aktualallığı – Qloballaşma günümüzdə təsiri ilə ən çox dəyişiklik göstərən bir 

məhfumdur. Buna görə qloballaşmanın təsir etdiyi sahələrin araşdırılması onalrın doğurduğu 
müsbət və mənfi təsirlərin dəqiqləşdirilməsi bu mövzunu aktual edir. Həmçinin qloballaşma 
dövlətlərin inkişaf səviyyələrinə görə müxtəlif şəkillərdə təzahür edir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri – Qloballaşma mürəkkəb bir olqu olub özündə müxtəlif 
sahələrə təsir edə bilməsi onun çoxölçülüyündən irəli gəlir. Beləki bu çoxölçülülük 
qloballaşmanln sərhədlərinin müəyyənləşdiriləməsində də çətinlik yaradır. Tədqiqatin məqsədi bu 
prosesdə qloballaşmanın ölçülərini araşdıraraq onun təsirlərini müəyyən etməkdir. Bu təsirləri 
müəyyən etmək üçün tədqiqat qarşısına aşağıdakı vəzifələri qoymuşdur : 

 Qloballaşmanın sürətli inkişafı göz önündə tutularaq onun müsbət və mənfi tərəflərini 
aşkar etmək 

 Siyasi, iqtisadi və texnoloji qloballaşmanın araşdırmaq və nəticlərini müəyyən etmək 
Tədqiqatın informasiya bazası – Qloballaşma ilə bağlı yazılmış ədəbiyyatlar və elmi 

məqalələrdir. 
Tədqiqatın elmi yeniliyi – Tədqiqatın elmi yeniliyi qloballaşmanın yaratdığı mürəkkəb 

mühiti araşdıraraq onun nəticələrinin ortaya çıxarmaqdır. 
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – Qloballaşma özü ilə birlikdə müxtəlif növ məlumat və 

informasiya gətirmə xüsusiyyəti həm ölkələr həm də beynəlxalq və yerli şikətlər üçün 
əhəmiyyətlidir. Bu əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, bu cür yeni olan informasiya və məlumatlar 
göstərilən qurumlar üçün qlobal aləmdə inkişaf, rəqabət kimi mühitlərdə öz həyat fəaliyyətlərini 
davam etdirməkdə aparıcı rol oynamasıdır. 

Məqalənin quruluşu - Təqdim etdiyimiz məqalənin birinci hissəsində qloballaşma, ikinci 
hissəsində isə siaysi, iqtisadi və texnoloji qloballaşma barəsində məlumatlar verilib. 

1. Qloballaşma, onun müsbət və mənfi tərəfləri 
Qloballaşma: Dünyadakı insanların iqtisadi, siyasi, ünsiyyət və sosial baxımdan bir-birinə 

yaxınlaşması və bütöv olmağa doğru irəliləməsidir. Texnologiyanın inkişafı ilə birlikdə, dəyişən 
və inkişaf edən dünya nizamında bir çox yeniliklər meydana gəlmişdir. Dünya, xüsusən də 21-ci 
əsrin internet əsrində olduğu kimi qlobal bir kənd halına gəldi. Yəni sizə kilometrlərlə uzaq olan 
kəslərdən dəqiqəsi dəqiqəsinə xəbər ala bilər və heç getmədiyim dünya ölkələrinin insanları ilə 
asan bir şəkildə ünsiyyətə keçə bilərsiniz. Qloballaşma ilə birlikdə artıq dünyanın bütün ölkələri 
bir-birinə bağlı yaşayır. Amerikada yaşanılan bir böhran Türkiyədə əks-səda tapır ya da döyüşlər 
iki ölkə arasında deyil bütün bir şəkildə edilir. Bunun ən yaxşı nümunəsi 1-ci və 2-ci Dünya 
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müharibələridir. Bu gün bir ölkədə yaşanan iqtisadi böhran digər ölkələrə də təsir edir. Əvvəllər 
bir ölkədə yaşanan qıtlıq yalnız ölkəyə təsir edirdi, indi bütün ölkələrə təsir edə bilər.Yaşanan ən 
kiçik siyasi böhran bütün ölkələrə təsir edir. Bunun kimi problemlər çoxaldıqca insanlığın 
sonunun hara gedəcəyi maraq mövzusudur. [2] 

 Qloballaşmanın real təsirləri və bunun həqiqətən yaxşı bir şey olub-olmaması barədə qızğın 
mübahisələr var. Qloballaşmanın dünya üçün yaxşı olub olmadığına qərar vermək üçün ilk 
növbədə onun müsbət və mənfi təsirlərini bilmək lazımdır. Qloballaşmanın müsbət təsirləri bunlar 
aid edə bilərik :[5] 

 İnkişaf etməkdə olan ölkələrə daha çox pul xərcləndiyindən, bu ölkələrdə insanların 
iqtisadi cəhətdən uğurlu olmaları və həyat səviyyələrini yaxşılaşdırmaq şansı daha yüksəkdir. 

 Qlobal rəqabət, yaradıcılığı və yeniliyi təşviq edər və mal / xidmətlərin qiymətlərini 
nəzarət altında saxlayır. 

 İnkişaf etməkdə olan ölkələr, mövcud texnologiyaların faydasına, bu texnologiyaların 
inkişafıyla əlaqədar artan çətinliklərə məruz qalmadan çata bilirlər. 

 Hökumətlər əməkdaşlıqda üstünlük, qarşılıqlı əlaqə, əlaqələndirmə və qlobal 
problemlərdən xəbərdar olmaq imkanı yaratdıqları üçün ümumi məqsədlərə doğru daha yaxşı 
işləyə bilərlər. 

 Xarici mədəniyyət film, musiqi, yemək, geyim və daha çox şəkildə daha böyük bir çıxış 
mövcuddur.  

Qloballaşmanın mənfi təsirləri: 
 Xarici qaynaq istifadəsi artar, hökumət ölkəsindəki əhaliyə iş imkanı təmin edərkən, bir 

çoxunu öz qaynaqlarından çıxarmadan çöldəki bir ölkədən təmin etmə yoluna gedər. 
 Dünyanın dörd bir yanından fərqli mədəniyyətlər qarşılıqlı təsirdə olmağa başlarlar və hər 

birinin muxtariyyət və özünə xas xüsusiyyətləri itməyə başlayır. Yəni qısaca mədəniyyət eroziyası 
yaşanar. 

 Beynəlxalq qaydalar çox az olduğuna görə insanların və ətraf mühitin təhlükəsizliyi üçün 
ağır nəticələrə səbəb ola biləcək bədbəxt hadisələrə daha çox meyl olur. 

 Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı kimi böyük qərb mərkəzli təşkilatlar inkişaf 
etməkdə olan bir ölkənin kredit almasını asanlaşdırır. Bununla birlikdə, bir Qərb diqqəti çox vaxt 
qeyri-Qərb vəziyyətinə tətbiq olunur və uğursuz irəliləyişlərlə nəticələnir. 

1.2. Siyasi, iqtisadi və texnoloji qloballaşma 
Siyasi sahədə qloballaşma anlayışı ulus sonrası idarəçi və tənzimləyici qurumların təşkili və 

liberal siyasi ideologiyanın və onun təşkilati formalarının yayılmasına qarşılıq olaraq istifadə 
edilməkdədir. Siyasi qloballaşma əvvəllər beynəlxalq sistemin əsas rolunu oynayan milli-dövlətin 
üstünlüyünü sarsıtdı və milli-dövləti öz səlahiyyətlərini başqaları ilə bölüşməyə məcbur etdi. Milli 
dövləti qloballaşma yolu ilə nüfuz və səlahiyyətlərini beynəlxalq və transmilli qurumlara 
ötürməyə başladı. Bu müddətdə beynəlxalq əlaqələrin artmasına paralel olaraq problemlərin 
beynəlxalq arenaya daşınması da artmış və bunların həlli beynəlxalq əməkdaşlığı zəruri hala 
gətirmişdir. Bir başqa ifadəylə, beynəlxalq siyasi və iqtisadi faktorlar dövlət suverenliyinə ortaq 
olmuş, ölkələr, milli və beynəlxalq siyasət tətbiqlərində xarici dünyanı nəzərə almaq vəziyyətində 
qalmışdır.[1] Yəni qloballaşma ilə birlikdə dövlət, fərd və cəmiyyət əlaqəsinin yenidən təyin 
olunması ehtiyacı ortaya çıxmış, milli dövlət hakimiyyəti sarsılmıştır. 

1990-ci ildə SSRİ-nin dağılması ilə yeni dünya nizamı axtarışında siyasi və məkansal bir 
təşkilat olan dövlət tez-tez müzakirə edilər hala gəlmişdir, 1970-ci illərdə iqtisadi böhranın 
yaşanması da bu müzakirələr gücləndirmişdir. Müzakirələrin arxasında dövlətin gücü, mövqeyi, 
fəaliyyəti və forması dayanır. Qloballaşma prosesində dövləti zəiflədən vəziyyətləri maddələr 
halında araşdıraq;[3] 

 Dünya iqtisadiyyatında kapitalın qloballaşması ilə dövlət suverenliyi azalmağa başladı. 
 Müstəqil və suveren dövlət ilə hegemon güclər və güc blokları arasındakı inkişaflar 

suveren dövləti tədricən zəiflətdi və məhdudlaşdırdı. 
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 1945-ci ildən etibarən təsirləri və sayları gedərək artan BVF, Dünya Bankı kimi beynəl-
xalq təşkilatlar, bir tərəfdən qlobal əlaqələrin güclənməsinə səbəb olarkən bir tərəfdən də milli-
dövlətlərin qərar alma proseslərinə təsir etmişdir. 

 Beynəlxalq Hüququn milli-dövlətlərin yanında fərdləri və qeyri-dövlət təşkilatları 
başlanğıc olaraq qəbul etməsi, dövlət suverenliyini məhdudlaşdıran başqa bir faktordur. 

 Qlobal dinamiklərin gedərək daxili-xarici siyasət bölgüsünü aradan qaldırması. 
 Dövləti aşındıran digər amillər arasında qeyri-qanuni fəaliyyətlərin beynəlmiləlləşdirilməsi, 

qlobal sağlamlıq problemləri, qlobal iqtisadiyyat, daxili qüvvələrin reqressiyası, qlobal 
mədəniyyət, ətraf mühitin pozulması, dövlətin daxili fəaliyyətinə beynəlxalq müdaxilələr, elm və 
texnologiya daxildir. Qloballaşma milli dövləti köhnəldərək beynəlxalq arenadakı rolunu 
azaldaraq, dövlət xarici beynəlxalq təşkilatları təsirli hala gətirmişdir. Qloballaşmanın başqa bir 
siyasi nəticəsi qlobal terrorizmdir.[2] 

 Bugünkü iqtisadi qloballaşma bazar sistemi və bazar iqtisadiyyatı sistemi vasitəsi ilə ölkələr 
arasındakı iqtisadi əlaqələri sıx bir şəkildə bağlayır. Yalnız malların beynəlxalq ticarətində 
görülməmiş bir genişləmə və sərmayə hərəkətlərində yüzlərlə qat böyümə görülmür. Eyni zaman-
da birbaşa xarici investisiyalar, xidmət ticarəti, elm və texnologiya ticarəti, məlumat yayılması, 
personal hərəkətləri və beynəlxalq turizm də böyük bir sürətlə inkişaf göstərdi. Bütün bu 
sahələrdəki qarşılıqlı inteqrasiya və inkişaf, nəticədə, hər sahədə, çox yönlü və çox kanallı olaraq 
son dərəcə inteqrasiya olunmuş və inkişaf etmiş bir bazar sistemini ortaya çıxardır. Dünya bazarı 
sistemi və bazar sistemi, dünya üzərindəki bütün ölkələr arasında yaxın bir əlaqə doğurur və 
iqtisadi sahədə hər ölkəni bir bütünə inteqrasiya edir.  

 İqtisadi qloballaşma əsasən iki fərqli mərhələdə baş verir. Bu mərhələlərin birincisi kommer-
siya iqtisadi azadlığı, ikincisi maliyyə iqtisadi azadlığıdır. Kommersiya iqtisadi liberallaşdırılması, 
mal və xidmət ticarətinin bloklanması, tariflərin və nəzarətin ləğvi beynəlxalq ticarətdə sərbəst 
ticarəti əhatə edir. Digər tərəfdən maliyyə iqtisadi liberallaşdırılması maliyyə bazarlarına nəzarət 
və məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını və milli və yerli maliyyə bazarlarının beynəlxalq 
bazarlarla uyğunlaşdırılmasını əhatə edir. 

 Qloballaşmanın iqtisadi ölçüsü, ən çox önə çıxan və ən çox müzakirə edilən ölçüsüdür. İqti-
sadi ölçü, qloballaşmanın o biri ölçülərinə nəzərən ən köhnə dövrlərə dayanan və ən dərinləşmiş 
mərhələsi və ölçüsüdür. Elə ki indiki vaxtda iqtisadi sahədə hər hansı bir milliyetçilikten söz 
etmək, bütün iqtisadi, siyasi və ya ictimai sistemdə qeyri-mümkün görünür. Xarici sərmayə, sosia-
lizmin tünd bir şəkildə tətbiq olunduğu ölkələr tərəfindən belə qəbul görmüş və bu sistemlərin 
yıxılmasına gedən prosesi sürətləndirən bir faktor, bir faktor də olsa, xarici investisiyalar təşviq 
edilmiş və dəstək görmüşdür. Günümüzə baxsaq, əsasən çoxmillətli şirkətlər tərəfindən idarə 
olunan qlobal iqtisadi bir nizamın bütün dünyaya təsir etdiyini və müvəffəq olmağa davam 
etdiyini müşahidə edirik. [1] 

Qloballaşmanın təbii nəticəsi olaraq dünya ölkələrinin bir-birlərinə köhnəsindən daha çox 
bir-birlərinə bağlı hala gəlməsidir. Dünya iqtisadiyyatında və bazarda artan asılılıq milli iqtisadi 
siyasətlərin təsirini də azaldır. Çünki ölkələr indi xarici dünyadan əhəmiyyətli təsirlərə məruz 
qalırlar. Bunun kimi təsirlər inkişaf etmiş ölkələri də inkişaf etməkdə olan ölkələri də fərqli bir 
şəkildə maraqlandırır. Qloballaşma nəticəsində artan asılılıq makroiqtisadi siyasətlərin 
uyğunlaşdırılmasına daha çox ehtiyac duyur. Belə bir uyğunlaşma milli siyasətlərin beynəlxalq 
aslılıqarda göz qarşısında saxlanılaraq yaradılması deməkdir. 

 Qloballaşma deyilən bu prosesin əsasını dünya iqtisadiyyatının böhranının həlli olaraq ortaya 
çıxan siyasətlər təşkil edir. 1960-cı illərin sonlarında başlayan və 1973-cü ildə zirvəyə çatan bir 
müddətdə, iqtisadi böhranı dərinləşdirən Qərb dünyasının, qloballaşma prosesini başladarkən, 
əsas məqsədi, azalan və düşən mənfəət nisbətləri probleminə çarə tapmaq idi. Bu məqsədə və 
istiqamətə uyğun olaraq tətbiq olunan ən vacib siyasətlərdən biri yenidən bölgü proqramlarının 
daralması, sosial xərclərin azaldılması və vergi dərəcələrinin aşağı salınması idi. Həqiqətən də, 
tətbiq olunan siyasətin nəticəsində, 1980-ci illərin əvvəllərindən etibarən mənfəət dərəcələri 
əhəmiyyətli ölçüdə yüksəlişə keçdi. Lakin, qloballaşma prosesinin ən mühüm xüsusiyyəti mənfəət 
dərəcələrində yüksəlişlə iqtisadi böyümə, istehsal artımı və istehlak arasındakı əlaqənin qopmasıydı.  

Baku Engineering University 527 Baku/Azerbaijan



 Qloballaşma prosesi birlikdə yüksəliş göstərən mənfəət dərəcələri iqtisadi böyüməyə, yeni 
investisiyalar və məşğulluğa yol açmırdı. Tətbiq olunan daraltıcı pul və maliyyə siyasəti nəticəsin-
də tələb daha az artarkən, istehsala dönük investisiya cazibeliğini itirirdi. Maliyyə spekulyasiyası 
investorlar üçün daha cəlbedici oldu və mənfəət maliyyə bazarlarına köçürüldü. 

 İqtisadi qloballaşma bərabərində, bazar iqtisadiyyatının inkişafını və genişlənməsini, dünya-
da iqtisadi təşkilatların sürətlənməsini və onların sayının gündən-günə artmasını, sərbəst ticarətin 
yayılmasını, kapital hərəkətlərinin qeyri-adi sərbəstliyini, xarici ticarət həcminin genişlənməsini 
və artmasını, çoxmillətli şirkətlərin fəaliyyətinin genişlənməsini gətirdi. Texnoloji qloballaşma 
qarşılıqlı əlaqəni artırdı və rabitə, nəqliyyat və təhlükəsizlik sahələrində fiziki məhdudiyyəti 
aradan qaldıraraq zaman məkanı-güc qarşılıqlı təsirini aradan qaldırdı. Texnoloji qloballaşmanın 
iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik aspektlərini araşdıraq.[3] 

 İqtisadi sahədə texnoloji qloballaşma özü ilə mexanizasiyanı gətirdi. Bu daha çox, daha sü-
rətli istehsal, daha çox qazanc, daha az xərc və işsizlik deməkdir. İnkişaf etmiş ölkələrin məhsulla-
rını bütün dünyada istehsal etməsi və bazara çıxarması və texnologiyalarını həmin ölkələrə apar-
ması texnoloji qloballaşmanın nəticəsidir. İnternet və peyk texnologiyaları ilə rabitə şəbəkəsinin 
inkişafı insanlar arasında qarşılıqlı əlaqəni artırdı. Artan qarşılıqlı təsir və fiziki sərhədlərlə yeni 
birləşmələr meydana gəldi. Bu, beynəlxalq təşkilatların və qeyri-hökumət təşkilatlarının sayını 
artırdı və onların beynəlxalq aləmdə dövlətlərlə yanaşı fəal rol oynamalarına səbəb oldu.[1] 

 Texnoloji qloballaşmanın ən təsirli sahələrindən biri də təhlükəsizlikdir. Təhlükəsizlik 
sahəsində texnoloji qloballaşmanın təsir parametrləri aşağıdakılardır: 

 Zaman, məkan, güc qarşılılıqlı təsirini dəyişdirməsi. 
 Təhlükəsizlik mühitində dinamik və axıcı bir şəkildə qeyri-müəyyənliklər artması. 
 Təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyət göstərənlərin sayının artırılması və strukturlarının 

dəyişdirilməsi. 
 Hərbi əməliyyatların siyasi, iqtisadi, sosial, informasiya və infrastruktur sistemlərini əhatə 

dairəsi. 
 Yeni müharibə nəzəriyyələri, yeni döyüş və əməliyyat anlayışlarının ortaya çıxması. 
 Yeni hərəkət rejimləri, müharibəsiz hərbi əməliyyatların inkişafı 
 Məlumat təhlükəsizliyi. 
 Texnoloji qloballaşmanın təhlükəsizliklə əlaqəli bu parametrləri birbaşa milli maraqları mü-

əyyənləşdirməyi, milli hədəfləri müəyyənləşdirməyi, milli siyasətlər qurmağı və milli strategiya-
ların formalaşmasını çətinləşdirir. 

NƏTİCƏ 
 Qloballaşma faktı bu gün hələ dünyada hərarətlə müzakirə edilən anlayışlardan bir dənəsidir. 

Tərifi, çərçivəsi və əhatəsi ilə əlaqədar bir fikir birliyi olmamasının əsas səbəbi içində saxladığı 
ideoloji potensialıdır. Qarşı qoyulması çətin bir proses olan qloballaşma çox geniş bir sahəyə təsir 
etməkdədir. Qloballaşma deyilən fakt inkişaf, texnologiya və informasiya cəmiyyəti ilə simvoliza-
siya edilsə də içində işsizlik, səfalət kimi faktları da saxlamaqdadır. Nəticədə qloballaşma həm 
siyasi, həm texnoloji, həm də iqtisadi nəticələr baxımından mürəkkəb birləşmələrə səbəb olur və 
iqtisadi quruluşu kəskin şəkildə dəyişdirir. Qloballaşma prosesinin bir çox tərəfi ilə araşdırılmalı-
dır. Deyə bilərik ki, qloballaşma ölkələrin iqtisadi əlaqələrini daha da möhkəmləndirir və dünya-
nın vahid bazara çevrilməsində aparıcı rol oynayır. Sonda deyə bilərik ki, qloballaşma və iqtisa-
diyyat iki tamamlayıcı anlayış kimi təsvir edilə bilər. 
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XÜLASƏ 
Müasir dünya birliyinin və ayrıca milli dövlətlərin əhəmiyyətli inkişaf xüsusiyyətlərindən 

biri, informasiya məkanının aktiv və sürətli bir şəkildə inkişafıdır. Meydana gələn yeni informa-
sional gerçəklər, fərdlər arası, ictimai, dövlət içi və beynəlxalq əlaqələrin xüsusiyyətlərinə və 
xarakterinə əhəmiyyətli təzyiq göstərir. İnkişaf etmiş ölkələr ictimai mənbə olaraq informasiyanın 
gündəlik istifadəsi, toplanması, istehsalı, saxlanması, işlənməsi və köçürülməsi üsulları və 
vasitələriylə əlaqədar fəaliyyətləri təklif edən informasiya siyasətinin effektiv həyata keçirilməsi-
nə cəhd edir. İnformasiya siyasətinin nəzəri istiqamətləriylə əlaqədar bir çox elmi iş olmasına 
baxmayaraq, ortaq fikrin tam meydana gəlməsindən danışmaq çətindir. Ümumiyyətlə, elmi 
işlərdə informasiya siyasətində daha çox informasiya prosesləri və əlaqələri mexanizmlərinin 
təşkil edilməsi tədqiqatları yayğındır.  

Bu məqalədə, informasiya siyasəti anlayışının yeni şəbəkələşmiş informasiya şərtlərində 
araşdırılması planlanmışdır. Məqalədə informasiya siyasətinin tərifinin təyin olunmasında ortaya 
çıxan nəzəri problemlərinin araşdırılmasıyla birlikdə, informasiya siyasətinin təşkilati quruluşu, 
yaradılması və reallaşdırılması mexanizmləri və aktual olan tendensiyaları ələ alınacaqdır. Eyni 
zamanda informasiya siyasəti anlayışı çərçivəsində "siyasət" anlayışının təyin olunması, məlumat 
siyasətində yeni meyllərin və yeni təsirli aktyorların analizi nəzərdə tutulur. 

AÇAR SÖZLƏR: Informasiya Siyasəti, Ictimai Siyasət, Texnoloji Determinizim 
 

GIRIŞ 
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı, istehsal və əməyin təşkilatı sahə-

sindəki innovasiya, internet şəbəkəsi istifadəçilərinin sürətli artımı prosesi ilə əlaqəli olaraq icti-
mai quruluşun yenilənməsi, kütləvi informasiya vasitələrin qloballaşması, müasir cəmiyyət həya-
tında ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə əhəmiyyətli dəyişiklər üçün şərait yaratmışdır. 
Şahid olduğumuz informasiya partlamasının genişliyi, həcmi və əhəmiyyəti dünyada informasiya 
inqilabının reallaşdığı mənasını verir. Bu səbəbdən sənayeləşmə dövrünün prinsipləri ilə formalaş-
mış informasiya siyasətinin həyata keçirilməsi mexanizmlərinə yenidən baxma ehtiyacı yaranmışdır. 

Dəyərləndirməyə çalışdığımız qarmaşıq şəbəkələşmiş informasiya olaraq adlandırdığımız 
şərtlər əslində cəmiyyətin dərin ictimai-siyasi transformasiyasını xarakterizə edən konseptual 
səviyyədə fikirlər bütününü əhatə edir. Yəni indiki vaxtda prioritet daşıyan meyllər əslində bir-biri 
ilə əlaqəli olub, vəziyyəti xarakterizə edən post sənaye, post modernizm, informasiya cəmiyyəti, 
şəbəkə cəmiyyəti və neo (post) iqtisadiyyat kimi anlayışlardan meydana gəlməkdədir. Ayrıca, 
bütün bu anlayışlar bir-biriləri haqqında tamamlayıcı olaraq xəbər verən bənzər anlayışlardır. 

İnformasiya siyasəti dediyimizdə, cəmiyyətdə dolaşan və texnoloji əsasda emal olunan, ötü-
rülən "informasiya münasibətləri" anlayışı ağılımıza gəlir. İnformasiya siyasəti bir çox araşdırma 
sahəsini əhatə etdiyindən, geniş şərh etmə çərçivəsinə sahib olmasına baxmayaraq, istənilən sahə-
də, kommunikativ istiqaməti ana ünsür olaraq özünü göstərir. Əsas kommunikativ xüsusiyyəti 
özündə saxlayan şəbəkə anlayışı mövzu olaraq, "informasiya siyasəti" anlayışının əhəmiyyətli bir 
hissəsini əhatə edir. Şəbəkə əsasında informasiya siyasətinin prioritetli subyektlərinin təyin 
olunması və informasiya kommunikasiyasının informasiya siyasəti subyektləri arasında necə 
reallaşdığının təsbit edilməsi ehtiyacı məqalənin məqsədini təyin edir. Bu səbəbdən məqalədə ilk 
öncə informasiya siyasəti ictimai siyasət sahəsinin bir alt sahəsi kimi dəyərləndirilir, daha sonra 
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anlayışın təyinatı, mahiyəti, sahələri, subyektləri üzərində durulmuşdur. Məqalənin üçüncü 
hissəsində isə informasiya siyasətində baş verən yeni tendensiyaların incələnməsi üzərində 
durulmuşdur. Nəticə bölümündə isə yeni informasional və kommunikativ şərtlərdə informasiya 
siyasətinin subyektləri, sahələri və problemlərinin kompleks analizi göstərilmişdir. 

a. İctimai Siyasətin Alt Sahəsi Kimi İnformasiya Siyasəti 
İnformasiya siyasətinin mahiyyətini və xüsusiyyətini təyin etmə məqsədi ilə tərifinə getmə-

dən öncə, alt elmi sahə olan “ictimai siyasət” anlayışı üzərində durmaqda fayda var. İctimai siya-
sət sahəsi çərçivəsində elmi ədəbiyyata baxdığımızda "siyasət" deyimi eyni zamanda İngiliscəsi 
"policy" olan fərqli bir hadisənin açıqlanmasında istifadə edilir. "Policy" anlayışının Azərbay-
canca “siyasəti” deyimi ilə əvəz olunması etimoloji qeyrimüəyyənlik meydana gətirmişdir. Bu 
naməlumluğun səbəbi, siyasət deyiminin İngiliscə qarşılığının, "politics" və "policy" olmaq üzrə 
iki mənada tərcüməsinin mümkün olmasıdır. Çünki Qərb mənbələrində siyasi analiz ikili xarakter 
daşıyır. Birincisi nəzəri siyasi analiz "Political analysis" (daha çox siyasət sözünə yaxındır), 
ikincisi isə tətbiqli siyasi analiz olan "policy analysis"dir. Buna baxmayaraq bu analiz növləri bir-
birilə əlaqəli və təyin edicidir. "Policy" sözünə; prinsip izah edən, tutulan yol, hədəf təyin edən, 
istiqamət göstərən, metod, proqram və qərarlar kimi mənalar verilir.

1
 Bu işdə deyilən qeyd 

etdiyimiz bərabər mənalı sözlərin yerinə "siyasət" termini istifadə ediləcəkdir. Çünki siyasət 
deyimi istifadə edildiyi mövzu etibarilə öz xüsusiyyətini təyin etmə imkanına malikdir.  

Dövlət hakimiyyəti, xüsusi sektor, fərd, qruplar və vətəndaş cəmiyyət quruluşlarının fəaliy-
yəti "Siyasət" termininin əlaqə sahəsidir. Siyasət, qərar verməyi təyin edən və nəticələndirməyə 
şüurlu olaraq çatmağı təmin edən şüurlu prinsiplər sistemidir. Niyyətlərin bəyan edilməsi 
xüsusiyyətini daşıyan siyasət, müəyyən qayda və proseslərdən ibarətdir. Ceyms Andersona görə 
siyasət, əlaqədar problemin araşdırılması və aktyorun və ya aktyorların izlədiyi və məqsədi olan 
hərəkət istiqamətidir.

2
 Ümumiyyətlə, prosedura və proseslər üst səviyyə idarəçilər və məmurlar 

tərəfindən hazırlanır və inkişaf etdirilir, şura və ya üst rəhbərlik orqanı tərəfindən siyasət 
formasında təsdiqlənir. Bu siyasətlər həm subyektiv, həm də obyektiv qərar verməyi təyin edir.

3
 

Davranışların məcbur edilməsi və ya qadağan edilməsini təmin etməkdə olan qanun və 
qaydalardan fərqli olaraq siyasət, lazımlı nəticələri almaq üçün hərəkətləri istiqamətləndirir. Bu 
anlayış eyni zamanda əhəmiyyətli təşkilatlarda qərar vermək üçün alternativlərin və prioritetlərin 
təyin olunması, onların təsirlərinə görə seçilməsiylə əlaqələndirir. Siyasət, qəti məqsədlərə çatmaq 
üçün siyasi, idarə etmə, maliyyə və administrativ mexanizm olaraq başa düşülür.  

Siyasətin nəzərdə tutulan problemləri, onu reallaşdıran təşkilatlar və şərtlərə görə geniş 
diametrdə dəyişənlik göstərir. Bəzən siyasətdə nəzərdə tutulanlardan fərqli olaraq istənməyən 
nəticələr və ya təsirlərin meydana gəlməsi mümkündür. Çünki siyasətin təsir etməyə və ya 
manipulyasiya etməyə çalışdığı dövlət, cəmiyyət, böyük şirkətlər kimi qarmaşıq sistemlərdən 
ibarət olan ətraf, daimi olaraq dinamik bir dəyişmə meylindədir. Bu səbəblə siyasətin yaradılması 
müddətində, əlaqədar hədəf obyekt və subyektlərə təsirdə ola bilmə potensialının 
qiymətləndirilməsi səyinin tapılması nəzəri xüsusiyyət daşıyır. Xüsusilə cəmiyyət və hökumət 
kimi adaptiv və kompleks sistemlərdə bunun reallaşması çətindir.  

b. İnformasiya Siyasəti Nədir? 
İnformasiya siyasəti anlayışı zamanımızın siyasət alimləri üçün vərdiş edilmiş bir anlayış 

olmasına baxmayaraq, bu anlayış onun fəaliyyət istiqamətini və problem sahəsini fərqli şəkillərdə 
təyin edir. Bunun əsas səbəbi, informasiya siyasətinin ümumi qəbul görmüş nəzəri əsasının 
meydana gəlməməsi ilə birlikdə, dövlət, quruluş, şirkət və fərd olaraq fərqli səviyyələrdə və 
kütləvi informasiya vasitələri, ictimai rəyin yaradılması, gündəm təyin etmə, informasiya 
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mənbələrinin idarə edilməsi, məlumat və daxil olma haqqları, siyasi proseslər, "soyuq müharibə" 
kimi fərqli sahələrdən birinə fokuslanaraq ələ alınmasıdır. Bu cür bir siyasət anlayışının əsasında 
dövlət faktorunun roluna ağırlıqlı olaraq əhəmiyyət verilir. Dövlət, informasiya məkanında 
vətəndaşın informasiyaya daxil olma azadlığı və informasiya ilə əlaqədar haqlarının 
reallaşmasının zəmanəti rolunu boynuna götürər. Digər tərəfdən isə informasiya siyasətlərinin 
inkişafıyla, informasiya məkanında informasiya proseslərinin dövlətə görə dəfələrlə təsirli bir 
şəkildə idarə edə bilən aktyorların meydana gəlməsiylə bu cür siyasətlərin reallaşması, 
subyektlərinin yenidən analizi ehtiyacını ortaya çıxarır.  

İnformasiya siyasətinin, təyin olunmasıyla əlaqədar ümumiyyətlə qəbul görülmüş bir tərifi 
yoxdur. Təyin etməyə gedilərkən informasiya siyasətinin məhdud (dar mənada) və ya geniş, 
dinamik və ya yenilikçi xarakter perspektivindən qəbul edilməsi, fərqli izahlara gətirib çıxarır. 
Məhdud səviyyədə informasiya siyasəti, informasiya istehsalını, idarə edilməsini və istifadəsini 
təşkil edən qanunlar, prosedura və bələdçilərin kombinasiyasıdır. Geniş perspektivdə isə 
informasiya siyasətinin, təhsil, elm və texnologiya, mədəniyyət, ictimai idarə etmə kimi sahələrlə 
birlikdə qiymətləndirilməsi lazımdır.

4
 Milli səviyyədə reallaşan informasiya siyasətinin 

konstitusiyadan, əlavə qanunlara, məhkəmə qərarlarına, təşkilat içi siyasət, ticari razılaşma, 
iqtisadi-istehsal məlumatlarının idarə olunması, texnoloji tətbiqlər kimi fərqli formalara keçə 
bilməsi, onun təyin olunmasını çətin bir hala gətirər. İnformasiya siyasətinin təyin olunmasında 
məlumatın çıxarılması, istifadəsi, qorunması və axını qanunlarını və praktikasını özündə ehtiva 
etmək məcburiyyətindədir.  

 Qısaca, hər hansı təsirli informasiya siyasətinin, ictimai-siyasi və texniki xarakterlər daşıya-
raq, dinamik qarşılıqlı təsiri təmin edən, çox sayda iştirakçılar və siyasi vasitələrdən ibarət olan 
geniş sahəni əhatə etdiyini söyləmək mümkündür. Xüsusilə 1980-ci ildən sonra informasiya siya-
sətinin bir sıra analizi və təyin edilmə təşəbbüsü olmuşdur. İnformasiya siyasətini izah edə biləcək 
əhatəli bir tərifin təyin edilməsi üçün fərqli təriflərə müraciət etməkdə fayda vardır. Bunlar aşa-
ğıdakılardır:  

- Overman Sam və Cahill Anthony ortaq işlərində, informasiya siyasətini, məlumatın köçü-
rülməsini, saxlanılmasını, istifadə edilməsini və çıxarılmasını təşkil edən, təşviq edən və ya 
əngəllənməsini təmin edən ictimai qayda, qanun və siyasətlər bütünü olaraq qiymətləndirilir.

5
  

- Terrance Maxwellə görə, İnformasiya siyasəti məlumatın ictimai, iqtisadi, siyasi, qanuni 
və texnoloji həll rollarını və funksional səviyyədə məlumatın çıxarılması, istifadə edilməsi, 
saxlanması və yayılmasının ictimaiyyətə necə təsir etdiyini əhatə edir. Maxwellin başqa bir 
tərifində isə, informasiya siyasəti, cəmiyyətdə məlumatın roluna bağlı ictimai-siyasi tənzimlə-
mələr, iqtisadi və texnoloji qərarlar olaraq təsvir edilir.

6
  

- Sandra Braman "İnformasiya Siyasəti" jurnalının ilk sayında, "İnformasiya siyasətinin 
məlumatın çıxarılması, işlənməsi, axını, daxilolma və istifadəsiylə əlaqədar qanun, qayda və 
doktrinalardan və digər ictimaiyyət daxilində strukturca təsirlərin qərarları və praktikalarından 
meydana gəldiyini" ifadə edir.

7
 

- Charles Mcclureyə görə informasiya siyasəti, "məlumatın istehsalına, rəhbərliyinə, əmə-
liyyatına, müraciətinə və istifadə edilməsinə liderlik edən; bir-biriylə əlaqəli qanun, müdiriyyət, 
təlimat, iç nizamnamə, qayda və məhkəmə qərarları ilə əlaqədar tətbiqləri təşkil edən siyasətlərdir.
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- Pajaro Rosalba və Betancourt Valeria da informasiya siyasətini geniş səviyyədə ələ alaraq, 
"milli məqsədlərə çatmaq üçün ictimai, iqtisadi və siyasi hərəkətlərin reallaşmasına imkan verən 
universal məlumata daxilolmanın təmin edilməsi" şəklində tərif etmişdilər.

9
 

- Vladimir Popov informasiya siyasəti tərifini dövlət səviyyəsində açıqlayır. Ona görə, 
dövlətin informasiya siyasəti, vətəndaşların konstitusiya haqqları olan məlumata daxil olmanın 
təmin edilməsinə istiqamətli, dövlətin ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni və təşkilati hərəkətlər 
bütünüdür. Başqa bir tərifində isə, informasiya siyasətini dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin 
mənfəətlərini, onlar və onların nümayəndələri arasında yaradıcı, strukturca (konstruktiv) dialoqun 
təmin edilməsinə istiqamətli məlumatın çıxarılması və yayılmasına bağlı insanların xüsusi həyat 
sahəsi olaraq təyin etmişdir.

 10 

- Natalya Demchuka görə, informasiya siyasəti, informasiya məkanında inkişaf edən 
informasional və kommunikasiya əsaslı hakimiyyət münasibətləri ilə əlaqədar olan insanların 
fəaliyyətidir.

11
 

- Serqey Zuevə görə, İnformasiya siyasəti "informasiya axınlarına və mənbələrinə 
istiqamətli təşkilati subyektlərin hərəkət tərzidir". Təşkilati subyektlərə nümunə: dövlət və dövlət 
təşkilatlarını söyləyir.

12
 

- Qənaətimə görə, informasiya siyasəti ümumi mənada informasional fəaliyyətin təşkil 
edilməsi və idarə olunmasıdır.  

Yuxarıda nümunə verilən təriflərdən hər hansı birinin etibarlı olub olmamadığını təsdiqləmək 
və ya inkar etmək üzrə qiymətləndirmə edilməsi mənasızdır. Çünki bir çox təyin etməyə müəyyən 
sahə və perspektiv çərçivəsində gəlindiyi üçün məhdud çərçivələrdə etibarlılıqları hər zaman 
vardır. Ümumiləşdirməyə gedilsə, müraciət edilən təriflərin analizindən də görüldüyü kimi, 
informasiya siyasətinin bir neçə əlaməti vardır. Bu əlamətləri aşağıdakı kimi yekunlaşdırmaq 
mümkündür: 

- İnformasiya siyasəti konstitusiya, qanunlar, məhkəmə qərarları, qayda və doktrina əsaslı 
ictimai-siyasi tənzimləmələr, iqtisadi və texnoloji qərarlardan ibarətdir.  

- Əvvəlcə siyasət subyektlərinin dövlət və ya vətəndaş cəmiyyətin mənfəətləri (başqa 
mənfəətlər də ola bilər) çərçivəsində insanların davranışlarına, şüurlarına və fəaliyyətlərinə 
informasiya vasitəsilə təsir edir. 

- Hər hansı bir subyektin hər cür informasiya istehsalı, meydana gəlməsi, saxlanması, 
köçürülməsi və müraciəti çərçivəsində cəmiyyətdə öz mənfəətlərinin reallaşdırılmasıdır. 

- İctimai qrupların və ictimai quruluşların tələblərini qarşılayan, informasiyanın çıxarılması 
və yayılmasıyla əlaqədar siyasətçilərin, elm adamlarının, yazarların, oxucuların, tamaşaçıların və 
başqalarının özlərinə xas həyat sahəsidir.  

- İnformasiya siyasəti informasiya müddətləriylə əlaqədar qərarlardan ibarətdir. 
- İnformasiya vasitələri dövlətin, cəmiyyətin və şəxslərin uyğun inkişafını təşviq edir. 
- İctimai həyat və qarşılıqlı təsirlənmə informasiya vasitələri ilə təşkil edilir. 
Təriflərdən əldə etdiyimiz təyinatlar aspektində, informasiya siyasətinin subyektləri olaraq 

ayrıca; insanları, ictimai qrupları, şirkətləri, vətəndaş cəmiyyətin subyektlərini, dövlətləri, 
beynəlxalq və millətlər üstü quruluşlarında mümkünlüyü nəticəsinə gəlinir. Bu səbəblə siyasəti 
yalnız dövlət təşkilatlarının fəaliyyət sahəsi olaraq görümək və subyektin mərkəzi təşkilatının tək 
dövlət sahəsi olaraq qəbul edilməsi, anlayışın məhdud bir şəkildə qəbul edilməsinə gətirib çıxarır. 
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12  Zuyev, S. E., “Izmereniya informatsionnogo prostranstva (politiki, tekhnologii, vozmozhnosti)” (Bilgi mekanı ölçütü – 

politika, teknoloji, imkanlar), Muzey budushchego: informatsionnyy menedzhment/Sost. AV Lebedev. M.: Progress-

Traditsiya, 2001, ss230-250. 

Baku Engineering University 532 Baku/Azerbaijan



Ayrıca, fərqli zaman dilimlərində ortaya çıxan informasiya siyasətiylə əlaqədar təqdimatlardan 
əldə edilən ümumi xəttlərdən biri də, informasiya siyasətinin məlumatın istehsalı, saxlanması, 
daxilolma, istifadəsi, axını, təhlükəsizliyi, konfidensiyallığı və idarə olunmasıyla əlaqəli qərarların 
dəqiqləşdirilməsindən ibarət olmasıdır. Bütün bu proseslər informasiya siyasətinin əsas ünsürü 
olaraq bir çox tərifdə iştirak etdiyi üçün, ayrıca siyasətin analiz edilməsi gərəyini meydana gətirir. 
Kibernetika elmi, bu müddətlər çərçivəsində problemlərin öyrənilməsinin tarixi çox keçmişə daya-
nır. Bu baxımdan informasiya siyasətinin əsas ünsürlərinin ələ alınmasında informasiya, informa-
siya məkanı və informasiya proseslərindən ibarət olması qənaəti məqsədə uyğun hesab edilir. 

c. İnformasiya Siyasətində Yeni Tendesiyalar 
20-ci əsrdə qlobal ictimai-siyasi və mədəni transformasiyanın əlaməti informasiya həcminin 

dəfələrlə böyüməsindən çox, cəmiyyətin inkişafı mərhələsində digərlərindən fərqli olan davranış 
və fəaliyyət formasına görə spesifik xüsusiyyətə sahib, informasiya məkanının meydana 
gəlməsidir. Əsas spesifik xüsusiyyəti informasiya məkanında yeni fəaliyyət subyektlərinin 
meydana gəlməsiylə ifadə edilir. Subyektlərin mövqeləri, ona uyğun davranış formaları, 
mənfəətləri və məlumat məkanına olan münasibətləri informasiya siyasətinin tətbiq olunmasında 
diqqətə alınması lazım olan əsas prinsipləri təyin edir. 

Günümüzün ictimaiyyətində informasiya ən fundamental faktor olaraq qəbul görülmüşdür. 
Benjamin Batasa görə, informasiya siyasətinin əhəmiyyəti informasiya cəmiyyətinin dəyərləri 
çərçivəsində daha da ağırlıq qazanır. Xüsusilə informasiya dövrü müddətində informasiya 
siyasətləri demokratizasiya prosesini, mərkəzi hakimiyyətin və sosial siniflərin dəyişməsi, ictimai 
normaların və rolların bərabər, azad və fərdçi xüsusiyyətlərə uyğunlaşmasıyla təmsil etdiyini ifadə 
edir.

13
 Ona görə, inkişaf etmiş ölkələrdə (Yaponiya və Fransa) informasiya siyasəti təşkilatları 

fərdçilik və xidmətlərin təmin edilməsinə yönəlmiş ictimai dəyişməyi sürətləndirməkdədir. 
Sam Overman və Anthony Cahilli informasiya dövrünün fərqinə varıldıqca milli informasiya 

siyasətinin təyin olunması çağırışlarının artmasına baxmayaraq, hökümətin informasiya siyasəti 
və onun qəti bir şəkildə reallaşması təklifinin olduğunu söyləyər. Milli təhlükəsizliyin və dövlət 
sirlərinin gizliliyinin əhəmiyyətli olmasıyla birlikdə, informasiya cəmiyyəti üçün lazımlı olan 
məlumat azadlığı və açıq dövlət təklifinin də olduğu təsbit edilmişdir. İnformasiya siyasətində hər 
biri bir-biriylə ziddiyyətli hər iki təklifin, indiki vaxtda da etibarlılığı vardır. Yazarlara görə, 
əhatəli milli informasiya siyasətinin tətbiq olunması, günümüzün tarixi mərhələsində mümkün 
deyil. İnformasiya siyasətinin irəlidəki işləri, dövlətlərarası və informasiya siyasəti dəyərləri 
arasındakı əlaqələr çərçivəsində ələ alınması lazım olduğunu ifadə edir.

 14
 

İnformasiya siyasətinin müasir meyllər çərçivəsində ortaya çıxan problemlərini aktiv 
araşdıranlardan biri də İnformasiya Elmi və Texnologiya Birliyidir (Association for Information 
Science and Technology - ASIS & T). Birlik, informasiyanın qlobal əhatəsi, təlif haqqı, rəqəmsal 
haqqlar, fikri mülkiyyət kimi problemlər informasiya siyasətiylə əlaqələrini öyrənir.

15
 Bu birlik 

informasiya siyasəti problemlərinin öyrənilməsi və müzakirəsi üçün, e-dövlət, dijital haqqlar, 
informasiya qanunu və beynəlxalq informasiya qanunu və informasiya etikası kimi kateqoriyaları 
əhatə edəcək lazımlı sahəni meydana gətirir.  

İnformasiya cəmiyyətinin inkişafıyla sənaye cəmiyyətində təhdid hesab edilməyən, günü-
müzdəki qədər böyüklüyə sahib olmayan və diqqətə çarpmayan qarşıdurma formaları meydana 
gəlmişdir.

 16
 Hazırda informasiya məkanı, bu məkanda gedən proseslərin əhəmiyyəti və rolu 

gedərək artmaqdadır. İnformasiya məkanı yeni subyekt və şəbəkələrin qatılmasıyla davamlı 
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mürəkkəbləşmə prosesinə uğrayır. Siyasi hərəkətlərin əsas obyekti vəziyyətinə gələn informasiya 
məkanı, siyasi sistemin və hakimiyyətin təyin olunmasında həll edici rola sahib olmağa 
başlamışdır. Şəbəkə texnologiyalarının inkişafı səviyyəsi, ictimai həyatın fərqli sahələrinə 
inteqrasiyası, informasiya axınlarına yaxın olması dövlətlər arasında birinin digərindən sosial, 
iqtisadi, mədəni baxımdan üstünlüyünə səbəb olar. Bu çərçivədə dövlətlər informasiya və şəbəkə 
texnologiyalarını istifadə edərək həm öz ərazisində, həm də başqa dövlətlərin ərazisində məlumat 
siyasəti vasitəsilə öz mənfəətlərini müdafiə edən dövlətlər və bu sahədə öz mövqeyinə sahib 
olmayan dövlətlər ayrımı etməmiz mümkündür. Beləcə yeni dövrün kolonyal müddətləri məlumat 
və ünsiyyət texnologiyalarının inkişaf etmişliyi və sahibliyi ilə təyin olunduğunu söyləyə bilərik.  

Sandra Braman "Dövlətin Dəyişməsi: İnformasiya, Siyasəti və Güc" adlı 2009-cu ildə nəşr 
olunan kitabında, "informasiya dövlətinə"

17
 keçiş müddətində ortaya çıxan əsas ictimai dəyişmə-

lərin təsiri altında, informasiya siyasətinin rolunu açıqlanmağa çalışmaqdadır. Mücərrəd səviyyə-
də ictimai nəzəriyyə ilə siyasət arasında qarşılıqlı təsiri araşdırır. Bu kitabda informasiya siyasəti-
nin fikri mülkiyyət, gizlilik, məlumat təhlükəsizliyi və məhdud problemlərə müraciət edilməsiylə 
birlikdə eyni zamanda ictimai dəyişikliklərin makro səviyyədə araşdırılması edilmişdir. Transfor-
masiya çərçivəsində informasiya siyasətinin problemlərini ələ alarkən, təbliğat, yeni məlumat 
texnologiyaları, polit-texnoloji əsaslı mövzulara toxunmasına və məlumat siyasətinə təsir etdiyini 
ifadə etməsinə baxmayaraq, ağırlıqlı olaraq üzərlərində dayanmamışdır. 

Hökumətin öz gücünü istifadə edərək informasiyanın yaradılması, işlənməsi, paylaşılması və 
istifadəsini şüurlu olaraq nəzarət etməkdə olduğu bir dövrü vardır ki, bu dövrdə informasiya 
siyasəti köhnə rəhbərlik şəkli rolunu oynayar. Yarım əsr əvvəl informasiya cəmiyyəti tarixinin 
inkişafı mərhələsində, istehsal texnologiyalarının yerini informasiya texnologiyaları almağa 
başlaması, biliklərin yeniliklər, təşkilatların strukturlarının və şəkillərinin dəyişməsi, informasiya 
və şəbəkə iqtisadiyyatlarının sənaye və əkinçilik iqtisadiyyatının yerini alması meylləri 
reallaşmışdır. 1960-cı illərdə bu çevrilmələrin reallaşdığı fərqinə varılmışdır. Bürokratik rifah 
dövlətini siyasi formanın nəticəsi olaraq görənlər, hökumətin təbiətində informasional-industriyal 
dəyişmənin reallaşmasıyla dövlətin zəifləməsini müşahidə edilir.

18
 Burada məsələ milli dövlətin 

ortadan qalxması deyil, yalnız günümüzün hökumətləri informasiya siyasəti vasitəsilə 
hakimiyyətin təbiətini dəyişdirəcək olan informasiya və informasiya texnologiyalarının yeni 
üsullarının istifadə edilməsidir.  

İndiki vaxtda senzura kimi, ənənəvi informasiya siyasəti problemləri öz təbiətini qoruyaraq 
qalmaqdadır. Amma gizlilik kimi bəzi problemlərdə, texnoloji inkişafdan ötəri, uzaqdan müdaxilə 
imkanı yeni formalarının ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Texnoloji imkanlar informasiya 
siyasətində əvvəllər olmayan yeni problemlərin ortaya çıxmasına da səbəb olmuşdur. Məsələn, 
informasiya və kommunikasiya şəbəkələrinin ortaya çıxmasıyla informasiya siyasəti prosesində 
yeni təsirli aktyorların ortaya çıxması, informasiya axınlarının kontrolu, internetin yeni siyasi 
subyekt olaraq ortaya çıxması kimi problemlərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Ənənəvi 
siyasətin elementləri virtual mühitdə yeni davranış modellərini sərgiləyir. 

İnformasiya dövlətinin ortaya çıxmasıyla bir çox qanun strukturlarında dəyişikliklər 
reallaşmasa belə, informasiya hakimiyyəti və digər hakimiyyət növlərinin ortaya çıxması üçün 
yeni sistemə lazımlı məna dəyişikliklərinin həyata keçməsinə imkan verməkdədir. İnformasiya 
siyasəti bu dəyişikliklərin hansı səviyyədə olduğunun analizi üçün həll yolu ola bilər. Bu 
vəziyyətdə informasiya siyasəti sahəsini aşağıdakı anlayışlarla inteqrasiya olundurmaqda fayda 
vardır:  

- Hökumət (Government) - rəsmi qanuni təşkilatlar, 
- İdarələşmə (Governance) - istər dövlət, istəsə özəl sektor və rəsmi və ya qeyri-rəsmi olsun 

qərar vermə prosesində qurucu təsiri, 

                                                           
17   “Bilgi devleti” terimi düzeni elegeçirmek ve korumak için bilgi teknolojilerinden yaygın kullanan yeni devlet biçimini 

karakterize etmektedir. 
18   Braman Sandra, Change of state: Information, policy, and power, Mit Press, 2009, s. 2.  
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- İdarəçilik (governmentality) – idarəetmə və özünü idarəetmə formalarının meydana 
gəlməsinə kömək edən və şərtləri meydana gətirən mədəni uyğunluqlar və tətbiqlərdir.

19
 

Azərbaycanca qarşılığı idarəçilik olaraq tərcümə etdiyimiz "governmentality" anlayışının 
informasiya siyasətinin funksionallığını təyin etməsi və təbiətini anlamaq üçün rolu böyükdür. 
Michel Foucault tərəfindən formalaşdırılan bu anlayışın, çox spesifik (hakimiyyət) təsir 
formasının həyata keçirilməsinə imkan verməkdə olduğu ifadə edilməkdədir. Bu anlayış həm 
Fransız, həm də İngilis dillərində eyni məna daşıyan iki sözün birləşməsindən meydana gəlir. 
Müstəqil şəkildə "government" – idarəetmə, hökumət və "mentalité" və ya "mentality" - ağıl, 
düşünmə bacarığı anlayışlarının birləşməsindən meydana gəlmişdir. İdarəçiliyi, rəhbərlik 
müddətində əhalinin xüsusi şəkildə düşünməsinə imkan verəcək şəkildə təzyiq göstərmə sənəti 
olaraq qiymətləndirmək mümkündür. Gördüyümüz kimi bu anlayışın əsas və bəlkə bir tək 
xammalını informasiya meydana gətirir.

20
  

Cəmiyyətdə yaranan şəbəkə texnologiyasından ibarət sosial strukturlar, informasiya bacarıq-
larının yeni formasını tələb edən və ənənəvi məhdud müraciətə tabe tutulan informasiyanın 
yayılması vasitələrindən fərqli olaraq, daha mobil və daha sosial bir şəkildə kütlələrə təqdim 
edilən açıq informasiya mənbəyinə çevrilmişdir. Facebook və Twitter kimi sosial şəbəkə 
strukturları məlumatın yayılması və izləyəci genişliyinin artırılmasına imkan verdiyinə görə, 
sosial media xüsusiyyətini qazanmışdır. Sosial media eyni zamanda sıravi insanların informasiya 
üzərində fəaliyyət edə bilmələrinə imkan verməklə, informasiya siyasətinin əhatə etdiyi yeni 
faktor subyektinin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu isə informasiya proseslərinin böyük 
hissəsinin sosial şəbəkələrdə reallaşmasına və bu subyektlərə hər fərdin iradəsi və bacarıqları 
çərçivəsində müdaxilələrdə ola bilməsinə səbəb olmaqdadır. İndiki vaxtda bir çox ənənəvi media 
vasitələri sosial şəbəkələrdə olan fərdlərin hadisə yerində əldə etdiyi səs, video, fotoşəkil və bunun 
kimi başqa məlumatlardan faydalanmaqdadır. Bu isə informasiya siyasətinin ünsürlərindən 
araşdırdığımız üzrə aydın olan ünsiyyət kanallarında prioritetin sosial texnoloji şəbəkə strukturla-
rına keçməsinə səbəb olduğu nəticəsini verir. Amma buna baxmayaraq ictimaiyyətin meydana 
gəlməsində ənənəvi medianın özünün təyin etdiyi gündəm, sosial mediaya müqayisədə daha təsir-
lidir. Bunun səbəbi sosial mediada gedən informasiya proseslərinin spontan şəkildə, plansız və 
konsentrasiyasız getməsiylə əlaqəli olduğu düşünülə bilər. İctimai həyatda reallaşan informasiya 
proseslərinin böyük qisiminin sosial informasiya şəbəkələrində reallaşması məlumat siyasətinin 
reallaşdırılmasında yeni problemlərin və çatışmazlıqların meydana gəlməsinə səbəb olur.  

TƏDQIQAT METODU 
Tezis mövzusunun obyekti olan informasiya siyasətini ələ aldığımızda, siyasət-idarəetmə 

paradiqmaları səviyyəsində araşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu vəziyyət tezis mövzusunun bir 
başqa obyekti olan şəbəkələşmiş informasiya şərtləri ilə birlikdə, disiplinlər arası və multi-disip-
linar araşdırma etməmizə imkan verəcək. Beləcə, mövzu olaraq tədqiqat, texnoloji determinist 
hadisələrlə reallaşan post sənaye transformasiyasında informasiya siyasətində formalaşan sosial-
siyasi səviyyədəki metodolojik meyllərin öyrənilməsindən ibarətdir.  

Tezis mövzusunun xüsusiyyəti etibarilə məqalə, gələcəyə istiqamətli, mücərrəd (abstraktiv) 
ağırlıqlı, disiplinlər arası, qarmaşıq hadisəni araşdıran, nəzəridən tətbiqə dönük tədqiqatı xarakte-
rizə edir. Tədqiqatda hipotetik deduktiv və abstraktiv-məntiqsəl metod istifadə edilərək kameral 
araşdırma həyata keçirilmişdir. 

NƏTICƏ 
Məqalənin məqsədi çərçivəsində müasir cəmiyyətdə sosial-siyasi proseslərin və bu proseslərə 

qoşulan aktyorların (iştirakçıların) mənfəətlərini əks etdirən informasiya məkanının və prosesləri-
nin rolunun yenidən düşünülməsi, informasiya siyasəti anlayışının əhatəli analizinə köməkçi 
olacaq. Çünki ictimai trasnformasiyada dəyişməyə uğrayan məlumat məkanı və müddətləri eyni 
zamanda, məlumat siyasətinin xüsuslarını özündə saxlayır.  

                                                           
19   Braman Sandra, Change of state: Information, policy, and power, Mit Press, 2009, s. 2-8. 
20   Gordon, Colin, Peter Miller, and Graham Burchell. "The Foucault Effect Studies in Governmentality, with Two 

Lectures by and an Interview with Michel Foucault", Chicago: University of Chicago Press, 1991, s. 68 
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İnformasiya siyasətinin öyrənilməsində, onun ünsürləriylə birlikdə sahələrinin də 
araşdırılması ehtiyacı medana gəlməktədir. İnformasiya siyasəti sahələri eyni zamanda siyasət 
problemləri olaraq da xarakterizə edilə bilər. Bu sahələrin təyin olunmasıyla iki kateqoriya 
üzərində qruplaşdırıldırma edilmişdir. Bu qruplaşdırıldırma eyni zamanda informasiya siyasəti 
aktyorlarının mənfəətlərinə görə növlərə bölünməsi etibarlı olmaqdadır. Birinci qrup sahələr; 
informasiya azadlığı, ifadə azadlığı, kontrolsuz internet, sərbəst müraciət kimi haqq və azadlıq 
əsaslı (çıxarlar) sahələrdir. İkincisi isə daha çox hökumət tərəfindən dəstəklənilən senzura, dövlət 
sirlərinin qorunması, daxilolmanın əngəllənməsi kimi məhdudlaşdırıcı mənfəət və sahələrdir. Bu 
çərçivədə ilk dəfə olaraq "informasiya siyasəti balansı" anlayışı təyin edimişdir.

21
 Xüsusilə 

informasiya və şəbəkə şərtlərində etibarlı olan özünü göstərən "informasiya siyasəti balansı" 
anlayışı, aktyorlar arasında maraq (mənfəət) antagonizmasını göstərir. Aşağıdakı şəkildə məlumat 
siyasəti balansı tərəzi formasında göstərilmişdir. 

 

 
Şəkil 1. İnformasiya Siyasəti Balansı22 

 
İnformasiya siyasəti balansı anlayışını meydana gətirməmizə, informasiya siyasəti çərçivə-

sində həyata keçirilən aktyor analizinin rolu böyük olmuşdur. Aktyor analizində məlumat siyasəti 
çərçivəsində aktyorların fəaliyyətinin təyin olunmasıyla birlikdə, bu aktyorların sahib olduqları 
mənbələrin və maraqların siyasət sahələri və ünsürləri əsasında təyin olunmuş və aktyorlar 
arasında uzlaşma imkanları öyrənilməyə çalışılmışdır. Siyasət subyektlərindən danışarkən, 
əhəmiyyətli olan iştirakda və əməkdaşlıqda olan aktyorlar deyil, siyasət proseslərində qarlılıqlı 
təsiri təmin edən aktyorlardır. Vətəndaş cəmiyyət quruluşları və beynəlxalq quruluşlar kimi bəzi 
aktyorlar vardır ki, informasiya siyasəti tarazlığının təmin edilməsində maraq qarşıdurmasına 
sahib aktyorlar arasında həllərin çıxarılmasına və razılaşmanın reallaşmasına kömək edirlər. 
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Xülasə 
Dünya dövlətlərinin bir çox idarəetmə üsulu vardır. Dövlət idarəçiliyinin ən geniş yayılmış 

forması Respublika İdarəçilik sistemidir. Respublika İdarəçilik sistemi Parlament, Prezident, 
Dualist (qarışıq), Kommunist, Hərbi, Mütləq və s. rejimli ola bilər ki, bunların da əksəriyyətini 
dövlət orqanlarının formalaşdırılması prinsipləri (seçkili orqan) birləşdirir. Qarışıq formada 
idarəetmə üsulu, liberal demokratik rejimli keçmiş 4 və bu yaxınlarda yaradılmış 27 yeni 
demokratik dövlətdə mövcuddur. Bu idarəetmə formasının əsası liberal demokratik rejimli 
Fransada qoyulub. Bu məqalədə Fransanın siyasi quruluşundakı son vəziyyəti, dili, dini, irqi fərqli 
olan vətəndaşlara qarşı münasibəti, icraedici hakimiyyətdəki Prezident, Baş nazir, Baş katib və 
Nazirlər kabinetinin vəzifə öhdəliklərini və bununla yanaşı Fransada yerli və mərkəzi özünü 
idarəetmə sistemləri haqqındada məlumat verilmişdir. 

Açar sözlər: Fransa hökuməti, İcraedici hakimiyyət, Yerli və mərkəzi idarəetmə  

Giriş 
Tədqiqatın aktuallığı – Müasir dövrün tələblərinə uyğun olan dəyişikliklər Dövlət 

idarəetməsi və formasındanda yan keçmədi. Dövlət idarəetməsin bir çox növü bizə məlumdur. 
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Bütün dövlət idarəçiliklərinin qarşısında duran əsas məqsədlərdən cəmiyyətin ortaq ehtiyyacları-
nın ödənilməsində şəffavlıq, hesabatlılıq, ümumilik, bərabərlik kimi prinsiplərin qorunmasıdır. 
Tədqiqat Fransanın idarəetmə metodunun keçmişdən gələcəy incələmişdir. Məqalə Fransa 
dövlətinin idarəetmə metodologiyasını elmi təhlil edir və bu idarəetmə üsulunun digər idarəetmə 
üsullarından fərqini bizə göstərir. Fransa tarixdə idarəetmə formasına və siyasi quruluşuna görə də 
xüsusi yerə sahibdir. Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, Fransa və Avropa siyasi tarixində köklü 
dəyişikliklərə səbəb olmuş ən mühüm hadisələrdən biri Böyük Fransa İnqilabıdır. İnqilab 
özündən sonra Avropada Napoleon müharibələri, Fransada monarxiyanın bərpası və nəhayət 
müasir, azad, demokratik Fransanın simasını müəyyən-ləşdirəcək daha iki inqilaba səbəb 
olmuşdur. İnqilabdan sonrakı 75 il ərzində Fransa respublika, diktatorluq, konstitusiyalı 
monarxiya və iki müxtəlif imperiyalar halında mövcud olmuşdur. Bu sosialsiyasi qiyam mütləq 
monarxiyadan demokratiya, vətəndaşlıq və insan hüquq və azadlıqları kimi mütərrəqqi prinsiplərə 
əsaslanmışdır. Bu gün Fransada bu prinsiplər dövlət idarəçiliyində, siyasi quruluşda hakim 
mövqedədir [5, 218]. 

Tədqiqat quruluşu – Bu məqaləmizin birinci fəsilində Fransa hakimiyyətinin idarəedici 
orqanlar ikinci fəsilində isə yerli özünü idarəetmələr və onların iş prinsipləri haqqında məlumatlar 
verilib. 

  İcraedici hakimiyyət 
Fransada icraedici hakimiyyət mərkəzi idarəetmə qurumları və əyalət təşkilatlarından 

meydana gəlmişdir. Nazirlər şurası baş nazirin təklifi ilə prezident tərəfindən təyin edilir. İcraedici 
orqanın əsas ünsürləri aşağıdakılardır [6, 34]. 

 Prezident - Fransada prezident həm dövlət başçısı , həm də icraedici orqanın başçısıdır. 
Digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə olduqca geniş vəzifə və səlahiyyətlərə malik olan president 
həm də məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin gerçək zəmanəti statusuna malikdir. Xüsusilə 
xarici siyasət və milli müdafiə sahələrində yeganə səlahiyyətli bir hakimiyyətinin olması ilə 
bərabər, baş naziri təyin etmək, hökumətin çağırılması ilə vəzifəsinə son vermək, hökumətə 
başçılıq etmək, baş nazir və ya hər iki parlamentin təklifi ilə bəzi qanun layihələrini xalq səs 
verməsinə təqdim etmək, milli birlik və müharibə vəziyyəti haqqında parlamentləri iclasa 
çağırmaq və ya fövqəladə hal elan etmək, Konstitusiya şurası üzvlərindən üçünü təyin etmək, 
qanunlara yenidən baxılmasını istəmək mövzularında imza səlahiyyətinə malikdir. Bundan başqa, 
Konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı qanunlarla, digər qanunların və beynəlxalq müqavilələrin 
nəzərdən keçirilməsi üçün Konstitusiya şurasına müraciət etmək, yüksək vəzifəli dövlət 
məmurlarının təyin edilməsini təsdiqləmək, davamlı xəstəlik və qocalıqla bağlı təqsirlərin 
bağışlanması kimi vəzifələri də mövcuddur. Yarı prezidentli sistemin içində prezident hökumətin 
ən təsirli qolu hesab olunur. Birbaşa xalq tərəfindən 7 illiyə seçilən prezident, vəzifə müddəti 
bittikdən sonra yenidən seçilə bilər. Yenidən seçilə bilmə haqqı prezidentə həm də onun hər hansı 
bir siyasi partiyaya üzv ola bilməsinə və hər hansı bir siyasi düşüncəni təmsil edə bilməsinə yol 
açır. Prezidentliyə nazmizəd ola bilmək üçün parlament nümayəndəsi, bələdiyyə başçısı, əyalət 
məclisi üzvü və ya bölgə məclisi üzvü olmaq, minimum 30 ili təmsil edən və ən az 500 
vətəndaşın ictimaiyyətə açıq və yazılı şəkildə namizəd göstərməsi zəruridir. Seçkilər iki turdan 
ibarətdir və mövcud prezidentin vəzifə müdətinin bitməsindən 20-35 gün əvvəl keçirilir.birinci 
turda səs çoxluğunun 2/3 si zəruridir. Kifayət qədər səs çoxluğu olmazsa il bazar günü ikinci tur 
keçirilir. Bu turda ən çox səs toplamış iki namizəd yarışır və onlar arasından yenidən ən çox səs 
toplayan prezident seçilir. Prezident vəzifəsinə Konstitusiya Şurası qarşısında and içərək başlayır. 
Prezident fəaliyyətə başlayarkən “Prezidentlik Qərargahı (Elysee)”dan istifadə edir. Qərargah 
Kabinet Rəhbəri (chef of cabinet), Baş Katib və Ümumi Katiblik olmaqla üç əhəmiyyətli 
qurumdan ibarətdir. Kabinet Rəhbəri siyasi partiyalarla əlaqələri və prezidentin xüsusi və ya rəsmi 
işlərini həyata keçirir. Baş Katib isə eyni zamanda fransız silahlı qüvvələrinin baş komandiri olan 
prezidentə hərbi müşavirlik edir. Ümumi Katiblik informasiya və koordinasiya ilə bağlı işlərər 
cavabdehdir, həmçinin hökumət iclaslarının təşkili və gündəminin hazırlanması vəzifələrini 
həyata keçirir [5, 222]. 
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Baş nazir - Baş nazirin səlahiyyətləri konstitusiyanın 20 və 21-ci maddələrinə əsasən, 
ölkədaxili tənzimləmələr etmək, hökumət işlərini idarə və koordinasiya etmək, qanunvericiliyi 
tətbiq etmək, müəyyən səviyyələrdə təyinatlar etməkdən ibarətdir. Bununla yanaşı birbaşa baş 
nazirə tabe olan əhəmiyyətli qurumlar da vardır. Bu qurumlar haqqında geniş məlumat aşağıdakı 
kimidir: [4, 139]. 

Hökumətin baş katibi - Hökumətin baş katibi Ənənəvi oaraq dövlət şurası üzvləri arasından 
təyin olunan və birbaşa baş nazirə tabe olan siyasət və idarəetmə arasında əlaqə qurumudur. 
Parlamentlə hökumət arasındakı əlaqələrdə çox əhəmiyyətli rola sahibdir. İdari baxımdan birbaşa 
baş nazirə bağlı icraedici, maliyyə və idarəedici vahidlərinin rəhbəridir. Nazirlər kabineti 
iclaslarının gündəmlərini hazırlamaq, rəsmi hesabatlar tutmaq və dərc etmək, nazirliklər arası 
konfransların və digər qurumların iclaslarında iştirak etmək, baş nazirin milli qəzet, kadrların 
idarəsi,yüksek inzibati araşdırmalar mərkəzi və digər komissiya və komitələrlə əlaqələrinin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı işlər də baş katibin vəzifələrindəndir [4, 138]. 

Nazirlər Kabineti - 1958-ci il Konstitusiyasının 20 və 21-ci maddələrinə görə siyasətdə və 
ya heç olmazsa daxili siyasətdəki istiqamət haqqında son qərar Baş nazir və Nazirlər Şurası 
tərəfindən qəbul edilir. Prezident və Baş nazirlə birlikdə fəaliyyət göstərən Nazirlər Kabineti həm 
siyasi, həm də texnokrat dairələrdən seçilir, bununla belə, 23-cü maddəyə əsasən idarəçilik dövrü 
ərzində onun üzvləri parlamentdə yer tuta bilməzlər. Fransanın Nazirlər Kabineti bir sıra 
aspektlərdə Britaniya parlamentinin “kollektiv icraçılıq” modelinə nisbətən amerika Prezidentlik 
modelinə daha yaxındır. Bununla belə, Fransa nazirləri həqiqətən Milli Assambleyanın 
debatlarında iştirak və sədrlik edirlər, daimi komitələrin fəaliyyətində iştirak edirlər və 
Assambleyanın yazılı və şifahi suallarına cavab verməyə borcludurlar. Nazirlər Kabineti, həm də 
öz növbəsində daha kiçik məsləhətçi kabinetlərə arxalanan çox yaxşı peşəkar hazırlıqlı və nüfuzlu 
dövlət xidmət orqanları ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Nazirliklərin sayı dövri 
olaraq dəyişməklə bərabər, hökumətin qərarı və prezidentin təsdiqləməsi ilə qurulur. Üç tip 
nazirlik vardır: Birinci tip nazirlik “Dövlət Nazirləridir”. Nazirlər siyasi konyukturaya bağlı olaraq 
vəzifəyə gəlirlər. Hazırda 14 nəfər nazir vardır. İkinci tip nazirliklər isə nazirlik qurumlarına 
başçılıq edən “Ministre” və ya “Xüsusi Vəzifəli Nazirliklər “ dir. Status olaraq digər nazirlərlə 
eyni olsalar da hökumətin icraedici qolunu təşkil etmələri baxımından əhəmiyyətlidirlər və 
hökumət siyasətinin nailiyyətləri əsasən bunlara bağlıdır. Hazırda 18 ədəd nazirlik vardır. Həmin 
nazirlik bunlardır : Daxili işlər, Xarici işlər, Ədalət, Təhsil, Kənd təsərrüfatı və balıqçılıq, Mədəni 
əlaqələr, Müdafiə, Iqtisadiyyat və Sənaye, Məşğulluq və Həmrəylik, Nəqliyyat, Planlama və 
Bölgə, AB ilə əlaqələr, İctimai Vəzifə və İctimai İslahat, Gənclik, İdman və Elm. Üçüncü tip 
nazirliklər isə “Dövlət Katibləri (Secretaries d’Etat)”dır. Baş nazirə birbaşa ya da hər hansı nazirə 
bağlı olaraq fəaliyyət göstərən katiblər müstəqil olaraq da vəzifələrini yerinə yetirirlər. Katiblərin 
vəzifələri baş nazir tərəfindən onlara verilən tapşırıqları yerinə yetirmək, parlament və hökumət 
arasında uyğunlaşmanı təmin etməkdən ibarətdir [2, 270]. 

İdarəetmə quruluşu 
Mərkəzi idarəetmə - Fransada mərkəzi idarəetmə bölgə, əyalət və mahal adlanan üç 

vahiddən ibarətdir. Bölgələr və əyalətlər eyni zamanda həm mərkəzi, həm də yerli idarəetmənin 
təşkilatlandığı idari vahidləridir. Nazirlər kabineti tərəfindən təyin olunan vali bölgə və əyalətlərdə 
mərkəzi hökuməti təmsil edir. Mahallar da məmurlar tərəfindən idarə olunur 

Fransada bölgə iqtisadi, sosial, mədəni və coğrafi , həmçinin etnik və dini baxımdan sıx 
əlaqələrin mövcud olduğu məkanlara verilən addır. 1990-cı ildən bəri Fransada 26 bölgə 
mövcuddur. İyerarxik quruluşda bölgələrdən sonra gələn vahidlərdir. Əyalət valisi də Nazirlər 
Kabineti tərəfindən təyin olunur. Fransada bu gün 100 əyalət idarəetməsi vardır. Mahalların 
başçısı Daxili İşlər Naziri tərəfindən təyin olunan məmurlardır (prefet). Mərkəz tərəfindən verilən 
əmrləri yerinə yetirməklə məsuldurlar [1, 59]. 

Yerli idarəetmələr - Fransada bələdiyyələr, əyalətlər və bölgələr olmaqla üç cür yerli özünü 
idarəetmə vahidi vardır. Bələdiyyənin qərar alma orqanı olan bələdiyyə məclisi bələdiyyə üzvləri 
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arasından bələdiyyə başçısı və yardımçılarını gizli səsvermə ilə seçirlər. Əyalət çərçivəsində olan 
yerli ehtiyacların, yenə əyalətlərdəki mal və xidmətlərə əsaslanaraq təmin edilməsi ilə yaradılan 
yerli özünü idarəetmələrdir. Əyalətlərin qərar alma orqanı əyalət məclisləridir.Məclis üzvləri 
ümumi və birbaşa seçki yolu ilə seçilirlər. Əyalət Məclislərinin vəzifə müddəti 6 ildir və hər 3 
ildən bir məclis üzvlərinin yarısı yenilənir. Bölgələrdə mövcud olan yerli ehtiyacların, yenə 
bölgələrdəki mal və xidmətlərə əsaslanaraq təmin edilməsi ilə yaradılan yerli özünü idarəetmələr-
dir. Qərar alma orqanı Bölgə məclisi olub, üzvləri hər bölgəyə bağlı əyalətlərdən seçilir. Bölgə 
məclisinin sədri, müavinləri ilə birlikdə məclis üzvləri tərəfindən üç il müddətinə seçilirlər və 
seçkilər 3 turdan ibarət olur [5, 233]. 

Nəticə 
Fransa, xüsusən Fransa İnqilabı və İngiltərə ilə girdiyi müstəmləkə irqi ilə bir çox sahələrdə, 

xüsusilə siyasi və iqtisadi sahələrdə dünya sisteminin quruluşunda mühüm rol oynayan ölkələrdən 
biri oldu. Fransız sistemi demək olar ki, bir çox Avropa ölkələrində, yəni Fransa, İtaliya, Polşa, 
Bolqarıstan, Türkiyə və s. ölkələrdə geniş tətbiq edilir. Prezidentli idarəetmə növündən fərqli 
olaraq Parlamentar idarəetmədə modelində prezidentin səlahiyyətləri daha sərhədlidir. Beləki 
Prezidentli idarəetmə modelində həm daxili həmdə xarici işlərlə əlaqədar bütün səlahiyyətlər 
prezidentin əlində cəmləşmişdirsə, Prezident Parlament idarəetmə modelində Prezident yalnız 
xarici işlərlə əlaqədar qərarları verə bilir, daxili işlərlə əlaqədar qərarları isə Baş nazir qəbul edir. 
Bu sistem, anqlosakson sistemindən bir neçə xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Belə ki, anqlosakson 
sistemində daha çox açıq şəkildə tabeliyin olmaması, mərkəzdən asılı olmayaraq geniş 
səlahiyyətlərə malik olduğu halda, fransız modelində daha çox yerli özünüidarəetmə orqanları 
üzərində olan mərkəzi hökumət nəzarətinin inkişafı sistemi uyğundur. 
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XÜLASƏ 
Cəmiyyətin rifah şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş sosial dövlətin əsasları XIX əsrin 

ortalarında qoyulmuşdur. Əslində, sosial dövlət, Sənaye İnqilabının səfalətə məhkum etdiyi fəhlə 
sinfinin etirazının əksidir. İkinci Dünya müharibənin sonundan 70-ci illərin ikinci yarısına qədər 
olan dövr "sosial dövlətin qızıl dövrü" adlanır. Əslində, mərkəzi ölkələrin sosial xərcləri qeyd 
olunan dövrdə ümumi daxili məhsulla müqayisədə təxminən iki dəfə artmışdır. Başqa sözlə, 
əsasən sosial xərclər şəklində təzahür edən sosial dövlət təcrübələri hər sahədə hiss edilmişdir. 
Məqalədə sosial dövlət konsepsiyasının təməl özəllikləri,modelləri və işləmə mexanizmləri öz 
əksini tapmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR: Sosial dövlət, Sosial xərclər, Sosial dövlət modelləri 
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GİRİŞ  
Tədqiqatın aktualallığı – Globallaşan dünyada dövlət idarəetməsi konsepsiyası zamanla 

digər konsepsiyalar kimi dəyişikliyə uğramışdır.Sosial Dövlət konsepsiyası da bu prizmadan 
istisna deyil. Mövcud Tədqiqat işində də Sosial Dövlət anlayışının əsas alətləri və Sosial siyasət 
vasitələri və modelləri tədqiq olunmuş və onun tətbiq olunma arealı üzərində 
fokuslanılmışdır.Müasir Sosial Dövlət anlayışının tətbiq olunma sahələri olan ailə,ictimaə xidmət 
və ailə təsərrüfatları üzərində təsiretmə mexanizmləri ,dövlətin bazara müdaxilə mexanizmlərinin 
intellektual və hüquqi əsasları tədqiq olunmuşdur. 

Tədqiqatın informasiya bazası – Sosial Dövlət ilə bağlı elmi ədəbiyyatlar, dövlətlərdə 
“Sosial dövlət idarəçiliyi” və “Sosial siyasət” ilə bağlı prosesləri əks etdirən tədqiqat materialları, 
tədqiqatın informasiya bazasına daxildir. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti –Sosial Dövlət Konsepsiyasının işləmə mexanizmləri və 
uğurlu sosial siyasətin fundamental hesab olunacaq indikatorları müqayisəli şəkildə təhlil 
olunmuş və beynəlxalq təcrübə əsas alınaraq tədqiq edilmişdir.  

Məqalənin quruluşu - təqdim etdiyimiz məqalənin birinci fəsilində soial dövlət 
konsepsiyası, ikinci fəsilində isə Sosial dövlətin işləmə mexanizmləri,alətləri və onun modelləri 
barəsində məlumatlar verilib. 

Sosial Dövlət anlayışı və onun nəzəri əsasları 
"Rifah Dövləti " və ya "sosial dövlət" cəmiyyətin rifah şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 

sosial təminat institutlarının yaradılması və ədalətin genişləndirilməsi əsasında tarixi bir quruluş 
kimi formalaşmışdır. Dövlət fenomenini fərqli bir baxımdan yenidən müəyyənləşdirən bu anlayış 
vergi bölgüsü, məşğulluq və əmək haqqı siyasətini düzəldən, gəlir bölgüsünü düzəldən, az gəlirli 
sinifləri qoruyan / izləyən və təhsil və səhiyyə xidmətlərinə çıxışı asanlaşdıran bir məzmuna 
malikdir [1,2]. 

Bu analitik çərçivədə aparılan bir araşdırmaya görə bir dövlət sosial bir dövlət olaraq adlandı-
rılmaq üçün üç şərtə cavab verməlidir: dekompressiya, sosial maaş və sol tərəf müdaxiləsi. De-
kodifikasiya [məhdudlaşdırma əmsalı] işçinin müəyyən standartlara riayət edərkən və bazardan 
asılı olmadan yaşamaq qabiliyyətidir. Bazarın laqeydliyi kimi təfsir edə biləcəyimiz dekodifikasi-
ya anlayışı, işçinin sərbəst və müstəqil qalması üçün ümumi rifah səviyyəsini təhdid etmədən işini 
dayandırmasını təmin edən bir bazarın mövcudluğuna aiddir. İkincisi, sosial əməkhaqqı, dövlətin 
bazar yönümlü hərəkətlərə deyil, sosial xərclərə yönəlmiş hərəkətlər etməsi lazım olduğu əsasında 
hazırlanmış bir anlayışdır. Nəhayət, sol / sosial demokratik partiyalar və ya qeyri-hökumət 
təşkilatları hökuməti sosial dövlət olmaq üçün addım atmaq üçün sərtləşdirməlidirlər [6]. 

Sosial dövlət konsepsiyasının intellektual əsasları 
Thomas H. Green, dövlətin azadlıq sahəsini genişləndirən müdaxilələr edərək fərdlərin 

vətəndaş və siyasi hüquqlarını həyata keçirməsinə imkan yaradan sosial zəmin yaratmasının 
vacibliyinə diqqət çəkir (Sallan Gül, 2006: 89-95). İsa Berlin, azadlıqların sahəsinin dövlətin 
müdaxilələri sayəsində genişləndirilə bilməsi əsasında hazırlanmış bu yanaşmanı da qəbul edir. 
Berlin, biri pozitiv, biri neqativ olan azadlıqdan danışır. Pozitiv azadlıq, bəzi hüquqlarını həyata 
keçirmək üçün tələb olunan şərtlərin təmin edilməsidir. Berlinin pozitiv azadlıq tərifi, öz 
müqəddəratını təyinetmə ilə dövlət müdaxiləsi arasında düzgün səbəbli əlaqənin mövcud olduğu 
yanaşmanı dəstəkləyir. Berlinə görə, kasıbların daha çox mülki və siyasi hüquqlardan istifadə 
etməsi üçün dövlət bəzən neqativ olan azadlıqlar sahəsini daraltmalıdır. Üstəlik, bu təhlildən sonra 
Berlin deyir: Dövlət tərəfindən edilən bəzi müdaxilələrlə yoxsulların rifah səviyyəsi yüksəldilə 
bilər[3]. 

Həqiqətən də sosial dövlət ideyası dövlətin müdaxiləsi əsasında inkişaf etmişdir. Başqa sözlə, 
liberal / bazarçı iqtisadi təcrübələr tərəfindən bəslənən balanssız gəlir bölgüsü fenomeni bir seçim 
olaraq dövlətin müdaxiləsini gətirdi. Müdaxilənin mənası budur ki, hökumət gəlir əldə etməyən 
şəxslərin əsas ehtiyaclarını qarşılayacağına dair bir təminat verir. Bundan əlavə, işsizlik sığortası, 
tibbi sığorta, pulsuz təhsil, ailə və uşaq müavinətləri, ucuz mənzillə təminat kimi təcrübələr bu 
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təminatın təzahürü kimi bəzi ölkələrdə yoxsulluğun azaldılmasına imkan verdi.Bunu da qeyd 
etməliyik ki,bu tərz tətbiqlərin məqsədi cəmiyyəti təşkil edən şəxslərin rifah səviyyəsini 
bərabərləşdirmək məqsədi deyil; bu qeyri-bərabərliklərin ictimai həyatı qeyri-sabit hala 
gətirməsinin qarşısını almaqdır. .Bu qiymətləndirmələrdən sonra sosial dövlət fenomenini daha 
aydın təsvir edə bilərik. Briggs'in qeyd etdiyi kimi, sosial dövlət aşağıdakı üç şeyi bilərək və 
həvəslə yerinə yetirən dövlətdir: [7,8] 

[a] Fərdi rifah səviyyəsini bazardan asılı olmayacaq şəkildə formalaşdırmaq. 

[b] Xəstəlik və işsizlik kimi mümkün problemlərdən yaranan riskləri minimuma 

endirməklə daxili böhranların qarşısını almaq.  

[c] Dinindən, dilindən və irqindən asılı olmayaraq hər kəsin sosial xidmətlərdən istifadə 

etməsini təmin etmək. 

 

Sosial Dövlət proqramları 
Sosial siyasət həyata keçirmək üçün bir dövlətin mütləq sosial olması lazım deyil.Sosial 

olmayan bir dövlət də sosial siyasət həyata keçirə bilər. Eyni şəkildə cəmiyyətin rifahını təhdid 
edən elementləri aradan qaldırmaq üçün vahid yanaşmalar həmişə sosial təminat və sosial 
müavinət şəklində problemə çevrilən sosial siyasət təcrübələri əsasən cəmiyyətin rifah səviyyəsini 
gücləndirməyi hədəfləyir. Daha dəqiq desək, bu cür təcrübələr cəmiyyətin əsas ehtiyaclarını 
ödəməyə və ya müəyyən rifaha çatmasına imkan verir. İctimai adı olmasa da, dövlət ağlı bu 
şəkildə çalışdı. Ancaq bunun əksi doğru deyil; Başqa sözlə, sosial siyasət təcrübələri sosial bir 
dövlətin əvəzsiz funksiyası olaraq ortaya çıxır . 

Sosial dövlət sifarişi əslində ailənin, bazarın və dövlətin istehsal etdiyi rifahın bu quruluşlar 
arasında necə bölündüyünü müəyyənləşdirir. Bu tərif əsasında sosial dövlət fenomeninə 
yaxınlaşan iqtisadi siyasi mülahizələr ümumiyyətlə ailəni , məişəti nəzərə almır. Bununla birlikdə, 
siyasi iqtisadiyyat ailənin ,ev təsərrüfatlarının rifahı ilə daha çox maraqlanan bir təşəbbüs irəli 
sürməlidir, yəni daha çox sosial yönümlü olmalıdır. Çünki rifahın paylanmasında iştirak edən 
riski üzərinə götürən quruluş ailədir. İdarə olunmasa və düzgün qaydada atılmasa, bu risk ailədən 
başlayaraq geniş sosyal kütləni əhatə etməyə başalyır. Bu səbəbdən, sosial siyasət məqsədləri risk 
menecmentini əhatə etməlidir. Daha doğrusu, dövlət sosial siyasət təcrübəsi nəticəsində yaranan 
riskləri azaltmaq üçün tədbirlər görməlidir .Bundan əlavə, sosial dövlət əvvəlcə ailənin rifahını 
gücləndirməlidir. Çünki yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ailənin üzərindəki risk və bunun bir təzahürü 
kimi yaşanan problemlər bir müddət sonra sosial hala gəlir [5,9].  

Bu nəticəyə əsasən aşağıdakıları söyləyə bilərik: 
Bir müddətdən sonra sosial hala gələcək ailənin problemlərinə dövlətin fokuslanması bir növ 

nəzərə çarpan effekt yaradacaq və sosial siyasət praktikası ilə sosial rifah səviyyəsi arasında 
düzgün yol əlaqəsini sürətləndirəcəkdir .Söhbət bir sosial dövlətin müəyyən siniflər , təbəqələr 
üçün riskləri necə azaltacağına əsaslanır və üç fərqli yanaşma var. Birincisi azlıqların yanaşması-
dır. Bu yanaşmaya əsasən, aztəminatlı insanlar, əlillər və tək yaşayan analara sosial müavinətlər 
verilməlidir. Ancaq bu cür təcrübə əlverişsizdir, çünki "sosial dövlət müştəri" adlandıra biləcəyi-
miz yeni bir sinif yaratmağa meyllidir. İkinci yanaşma [korporatist yanaşma] müəyyən peşə qrup-
larına sosial müavinətlərin verilməsinin tərəfdarıdır. Sosial həmrəylik fenomenini vurğulayan 
üçüncü yanaşma [universal yanaşma] fərdi riskləri cəmiyyət səviyyəsində həll etmək üçün vahid 
bir şəkildə həll edir. 

Şəxsin sosial dövlət fenomeninin varlığını hiss etmək istədiyi iki dövr var. Bu dövrlərin birin-
cisi uşaqlıq dövrünə, ikincisi isə qocalığa uyğundur. Sosial dövlət, xüsusən də uşaqlıq üçün risk-
ləri aradan qaldıran, daha doğrusu yoxsulluq fenomeninin bir nəsildən başqa nəslə ötürülməsinin 
qarşısını alan siyasət hazırlamalıdır. Başqa sözlə, yoxsulluq şəxsin / ailənin taleyindən çıxarılmalı-
dır. Çünki digər risklərdən fərqli olaraq uşaqlıq üçün risk ölkənin böyümə göstəricilərinə birbaşa 
təsir edir. Bu riskin mövcudluğu ölkənin potensial insan kapitalının bir hissəsini [iqtisadi artımın 
əsas mənbələrindən biri kimi] istifadə edə bilməməsi ilə nəticələnir [5,9]. 
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Sosial Dövlət Modelləri  
Tarixi bir quruluş olaraq sosial dövlət fərqli coğrafiyalarda / mədəniyyətlərdə fərqli yollarla 

həyata keçirilmişdir. Başqa sözlə, hər bir ölkə və ya ölkələr qrupu öz şərtlərindən bəslənən bir 
sosial dövlət qurduğundan fərqli sosial dövlət modelləri formalaşmışdır. Bunun təzahürü olaraq, 
sosial dövləti müəyyənləşdirmək cəhdləri bu modelləri (Titmuss (1974) təsnifatı, Terrorun 
təsnifatı (1986), Esping-Andersen (1990) təsnifatı) təsnif edən bir zəmində getdi. Bu araşdırmada 
Esping-Andersen (1990) tərəfindən təsnifat əsas götürüləcəkdir. Esping-Andersenə görə, üç fərqli 
sosial dövlət modeli var: liberal sosial dövlət modeli, korporatist və ya mühafizəkar sosial 

dövlət modeli və sosial demokratik model. 
ABŞ, İngiltərə, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya kimi ölkələrin qəbul etdiyi liberal sosial 

dövlət modeli fərdin sosial faydalardan faydalanmasını çətinləşdirən bir anlayışa əsaslanır. Bu 
modeldə ehtiyacı olan şəxs uzun müddətli bir sorğu prosesinə məruz qalır və alçaldılır. Bazar 
yönümlü bir zəmində fəaliyyət göstərən sosial dövlət institutlarının olduğunu söyləmək olar 

 Fəaliyyət göstərəcək şəxsləri seçərkən son dərəcə diqqətli olur. Bu diqqətlilik, yardımla 
təmin edilən rahatlıq hissi, fərdin işləməyə hazırlığına təsir göstərə biləcəyindən qaynaqlanır [5]. 

Korporatist və ya mühafizəkar sosial dövlət modeli  
Almaniya, Fransa, Hollandiya, Belçika, İtaliya və Avstriya kimi ölkələrdə tətbiq olunur. Bu 

model, liberal sosial dövlət modeli kimi (bir qədər yumşalsa da) bazara əsaslanan fəaliyyət 
göstərir. Eyni şəkildə, sosial hüquqların əldə edilməsi, yerinə yetirilməsi asan olmayan şərtlərlə 
əlaqələndirilmişdir. Digər tərəfdən, model ənənəvi ailə quruluşunu davamlı etmək üçün bir 
anlayış formalaşdırır. Bu səbəblə, quruluşu korlayacaq tətbiqlərin qarşısı alınır. Dövlətin ailəni 
artıq dayana bilməyəcəyi zaman, yəni tamamilə ləğv edildiyi zaman dəstəkləyəcəyi nəzərdə 
tutulur. Model, bir tərəfdən, sosial sığorta kimi strukturlara rifah səviyyəsinin artırılması vəzifəsini 
götürür və bazar mexanizmini əsas olaraq nəzərə almır. Lakin, bu strukturlar sayəsində 
cəmiyyətin qazandığı qazanc dövlətin verdiyi bir lütf kimi təqdim olunur [5] 

Sosial demokratik model 
bütün cəmiyyəti dərk etmək üçün hüquq və azadlıq sahələrini genişləndirmək xəyalı ilə 

inkişaf etdirildi. İsveç, Danimarka, Norveç və Finlandiya kimi ölkələr tərəfindən tətbiq olunan bu 
model, fərdin bazardan asılılığını ən aşağı səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyən bir anlayışın 
məhsuludur; yəni son dərəcə yüksək səviyyədə dekomodifikasiyanı tövsiyə edir: Bütün şəxslər 
sosial təminat sisteminə daxil edilməli və bazarın yoxsulluğun və ya rifahın azalmasının təsirindən 
qorunmalıdırlar. Korporatist modeldən fərqli olaraq, bu model ailənin tamamilə dağılmasını, yəni 
təməl ehtiyaclarını ödəməsini gözləmədən dövlət müdaxiləsini dəstəkləyir [5] 

Sosial Dövlətin istifadə etdiyi alətlər: 
Bir dövlətin sosial dövlət adlandırılması üçün istifadə etdiyi iki vacib vasitə var: sosial 

xərclər və vergilər.Sosial dövləti ayaqda saxlayan bir qol olaraq adlandıra biləcəyimiz bu 
vasitələrdən hansının həm ölkənin, həm də sosial təbəqənin və ya sosial sinifin qorunacağı şərtləri 
müəyyənləşdirir. Bəzi ölkələrdə müxtəlif dövrlərdə bu üç vasitə birlikdə istifadə edilmişdir. 
Ancaq ən çox istifadə edilən vasitə sosial xərclərdir. Əslində, dövlətin sosial olmasına səbəb olan 
əsas amilin sosial xərclər olması barədə bir fikir var. Sosial dövlətin inkişaf proseslərini və 
böhranlarını araşdırarkən və sosial dövlət olduğunu iddia edən ölkələri təsnif edərkən, sosial 
xərclərin səviyyəsi və keyfiyyəti, digərləri ilə birlikdə ön plana çıxmışdır[10]. Aşağıdakı cədvəl 
bəzi ölkələrin sosial dövlət olmaq meylini və daha aydın şəkildə sosial xərclərin səviyyəsini 
[sosial xərclərin ÜDM-ə nisbəti] göstərir. Göründüyü kimi, Almaniya 1900-cü ildə sosial 
xərcləmə səviyyəsini 3 faizdən, sonra 1915-ci ildə 5 faizdən yuxarı qaldıran bir ölkə olaraq sosial 
dövlətin öncülüdür .  

OECD sosial xərcləri ailəni və fərdin rifah səviyyəsinin aşağı olmasına səbəb olan hər hansı 
bir mənfi şərtlərdən qorumaq üçün dövlət və ya özəl qurumlar tərəfindən verilən dəstək və 
maliyyə töhfələri olaraq təyin edir. Bu dəstək / töhfə ailənin və ya fərdi şəxsin ehtiyac duyduğu 
mal və ya xidmətlər və ya pul vermək şəklində ola bilər . Bu xərclər sosial təbəqələr / siniflər 
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arasındakı gəlir bərabərsizliyini azaltmaqla yanaşı, yoxsulların ehtiyaclarını ödəyir. Sosial dövlət 
mexanizmində rifahın bölüşümü dolayı yolla hər kəsin təhsil, səhiyyə və pensiya kimi sahələrdə 
dövlət xidmətlərindən bərabər şəkildə yararlanmasına imkan yaradan mexanizmlər yaratmaqla 
həyata keçirilir [11,12]. 

Cədvəl 1. Bəzi ölkələrdə sosial xərcləmə səviyyəsinin [ÜDM-ə sosial xərclər] tarixi inkişafı 
1. Sosial xərclərin ÜDM-in 3 faizindən çox olduğu il 
2. Sosial xərclərin ÜDM-in 5 faizindən çox olduğu il 

1 2 1 2 

 
Belçika 1923 1933 İsveç 1905 1921 

Hollandiya 1920 1934 Finlandiya 1926 1947 

Fransa 1921 1931 Avistriya 1926 1932 

İtalya 1923 1940 İsveçrə 1900 1920 

Almaniya 1900 1915 Avistraliya 1922 1932 

İrlandiya 1905 1920 Yeni Zenlandiya 1911 1920 

İngiltərə 1905 1920 Kanada 1921 1931 

Danimarka 1908 1918 ABŞ 1920 1931 

Norveç 1917 1926    

[15]. 

 
Sosial dövlətin istifadə etdiyi başqa bir vasitə vergilərdir. Məlum olduğu kimi, tarix boyu 

dövlətlər gəlir, sərvət və istehsala vergi tətbiq etmişlər. XX əsrin əvvəllərindən muzdlu əməyin 
geniş vüsət alması verginin dördüncü növünü ortaya qoydu: sosial kəsintilər. Gəlirdən (və 
ümumiyyətlə yalnız əmək gəlirindən) tutulan və sosial sığorta fondları adlanan fondlara köçürülən 
bu verginin əsas xüsusiyyəti sosial dövlətin dərinləşməsinə imkan yaradan kompensasiya 
ödənişlərində (məsələn, pensiya və işsizlik haqları kimi) istifadə edilməsidir [12]. 

1945-1975-ci illərdə [və xüsusilə “kapitalizmin qızıl dövrü” adlandırılan liberal kapitalist 
sisteminin mərkəzində] dövlətin sosial xərcləri xeyli artdı. Hökumətlər qaçılmaz olaraq vergi 
artımına üz tutdular, çünki bu xərclər büdcə intizamına xələl gətirir. Eyni şəkildə, 1980-ci illərə 
qədər vergi sahəsinin yenidən qurulmasını hədəfləyən yeni bir anlayışın ortaya çıxdığını görürük. 
Bu çərçivədə artan dərəcəli vergitutma məsələsinə toxunmağı faydalı hesab edirik. Çünki bu vergi 
növü sosial gəlirin yenidən bölüşdürülməsi mexanizmi olaraq sosial dövlətin ayrılmaz 
hissələrindən biridir. Bu şəkildə ifadə edilə bilər: Bu vergilər, ünvanlı kapital gəlirləri sosial 
dövlətin yetkinləşməsinə imkan yaratdı. Üstəlik, sosial dövlətin 21-ci əsrdə yaşamasını təmin 
edən bu vergilərdir [12,13]. 

NƏTİCƏ 
Dövlətin sosial kimlik qazanması mürəkkəb və tarixi inkişaf yolu keçmişdir.Sosial Dövlət 

konsepsiyası liberal iqtisadi sistemin tam olaraq özünü doğrultmaması, sosial və iqtisadi sahələrdə 
yetərsizliyinin nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir. Bu baxımdan Sənaye İnqilabı ilə ağırlaşan 
həyat Liberal düşüncənin uğursuzluğu və uyğunsuzluğu düşüncəsini meydana gətirmiş və iqtisadi 
cəhətdən zəif sosial siniflərin insan ləyaqətinə uyğun şəkildə yaşayış səviyyəsinə çatması 
istiqamətində mübarizə aparılmışdır.Xüsusi ilə Sosial Dövlətin inistutisonal əsasları 2-ci Dünya 
müharibəsindən sonra formalaşmışdır.Heç təsadüfi deyil ki,1950-1970-ci illər Sosial dövlətin 
“Qızıl Çağı” olaraq dəyərləndirilmişdir.Sosial dövlətin instutisonal əsasları formalaşmaqla yanaşı 
,sosial dövlətin işləmə mexanizmləri və vasitələri sosial siyasət təcrübələri ilə praktiki olaraq 
həyata keçirilmişdir. Bir dövlətin sosial dövlət adlandırılması üçün istifadə etdiyi iki vacib vasitə 

var: sosial xərclər və vergilər.Sosial dövləti ayaqda saxlayan bir qol olaraq adlandıra 
biləcəyimiz bu vasitələrdən hansının həm ölkənin, həm də sosial təbəqənin və ya sosial sinifin 
qorunacağı şərtləri müəyyənləşdirmişdir.Və gəlirin 2-ci bölgüsü konsepsiyası irəli sürülmüş 
“Jandarma”dövlət konsepsiyası “Qayğıkeş”dövlət konsepsiyası ilə əvəz olunmuşdur. 
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 XÜLASƏ 
Dövlət çoxfunksiyalı sistem olmaqla vətəndaşlarla, təşkilatlarla cəmiyyətdə mövcud olan 

müxtəlif qurumlar arasında münasibətlərin bütöv bir kompleksini özündə əks etdirir.Dövlət 
cəmiyyətin elə siyasi təşkilatıdır ki, o öz hakimiyyətini ölkənin bütün ərazisinə və əhalisinə şamil 
edir. Dövlətin xüsusi idarəetmə aparatı və mexanizmi vardır. Müasir şəraitdə dövlətin mövcud-
luğu prioritet məsələlərini həll edir, bura iqtisadi tsikllər, iqtisadiyyatın sahə, regional, təkrar 
istehsal və sosial sturukturu, məşğulluq və kadırların hazırlanması, əhalinin gəlirləri və həyat sə-
viyyəsi, sosial və əmək münasibətləri, əhalinin müdafiəsi mexanizmi, pul dövriyyəsi, qiymətlərin 
səviyyəsi, elmi-tədqiqat, rəqabət şəraiti və antiinhisartədbirləri, tədiyyə balansı, ətraf mühit, xarici 
iqtisadi əlaqələr və s. aiddir.  

Açar sözlər: dövlət idarəçiliyi, idarəetmə sistemi, idarəçilik mexanizmi 

Abstract 
Being a multifunctional system, the state reflects a whole complex of relations between 

citizens, organizations and various institutions existing in society.The state is such a political 
organization of society that it extends its power to the entire territory and population of the 
country. The state has a special administrative apparatus and mechanism. In modern conditions, 
the existence of the state solves priority issues, including economic cycles, sectoral, regional, 
reproduction and social structure of the economy, employment and training, income and living 
standards, social and labor relations, protection mechanisms, money supply, price levels, research, 
competition and antitrust measures, balance of payments, environment, foreign economic 
relations, etc. aiddir. 

Keywords: public administration, management system, management mechanism 
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Giriş 
 İdarəetmə - öz tamlığını, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin 

xüsusiyyətidir və bunun köməyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur. İdarəetmənin 
mahiyyətini araşdıran zaman belə nəticəyə gəlmək olar ki, o hakimiyyətin subyektləri tərəfindən 
idarə olunan obyektlərə yönəlir onun vasitəsilə fəaliyyət uyğun olan təsir kimi müvafiq 
istiqamətlərə ünvanlanır. [1] 

 “Dövlət” terminini araşdırarkən aydın olur ki, dövlət struktur təşkilat olub bu aparat 
çərçivəsində hökmlü fəaliyyəti həyata keçirən orqan kimi başa düşülür. Dövlət aparatı “dövlət 
orqanları sistemindən və onun ştatlı işçilərindən ibarətdir”  

Dövlət anlayışını başa düşmək üçün ilk növbədə onun mahiyyətini başa düşmək 
lazımdır.Dövlətin sosial mahiyyəti hər şeydən əvvəl dövlət hakimiyyətinin təbiəti ilə bağlıdır və 
öz ifadəsini dövlət tipi kateqoriyasında tapır. Dövlət idarəçiliyinə ölkəyə bütün səviyyələrdə 
rəhbərlik etmək üçün iqtisadi, siyasi və inzibati hakimiyyətin həyata keçirilməsi mexanizmi kimi 
yanaşılması da mümkündür. [2] 

Mövzu 
İdarəetmə elmdə dövlətin aşağıdakı əsas əlamətləri göstərilir:  

 Məcburetmə-Heç kim dövlətdən kənar olması və dövlət hakimiyyətinə tabe olmaması 
haqqında özbaşına qərar qəbul edə bilməz, çünki dövlət mənsubiyyəti ictimai zərurətdir.  

 Zor tədbiq etmək hüququ-Dövlətin xüsusi zor orqanları vardır və qanunu nəzərdə 
tutduğu hallarda o onlara əl atır.  

 Suverenlik-Suverenlik müəyyən ərazidə ali hakimmiyyəti nəzərdə tutur. Hamı üçün, hər 
bir təşkilat və təsisat üçün məcburi xarakter daşıyan hakimiyyət yalnız dövlətə mənsubdur.  

 Ümumilik-Dövlət hakimiyyəti onun ərzisində yaşayan bütün adamlara aiddir. 

 Hüquq-Dövlət onun müəyyən etdiyi hüquq qaydaları və normaları çərçivəsində fəaliyyət 
göstərir.  

 Əhalidən vergi və mükəlləfiyyətlər toplamaq hüququ-Dövlət idarəetmə strukturlarını 
mühafizə və müdafiə qurumlarını saxlaməq üçün əhalidən vergilər və müxtəlif mükəlləfiyyətlər 
şəklində vəsaitlər toplayır. 

Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyi hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında 
təşkil edilir. 

Ənənəvi hakimiyyətlər bölgüsü konsepsiyasına uyğun olaraq Konstitusiya müəyyən edir ki, 
icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur, qanunvericilik 
hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının parlamenti - Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi, məhkəmə hakimiyyətini isə müstəqil məhkəmələr həyata keçirirlər. Azərbaycan 
Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi həyata 
keçirir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 125 deputatdan ibarətdir. Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin deputatları majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki 
hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər.  

Yaşı otuz beşdən aşağı olmayan, Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi 
yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, o cümlədən ağır cinayətə görə məhkum 
olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, ikili vətəndaşlığı olmayan 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilə bilər. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali baş 
komandanıdır.İcra Aparatına ümumi rəhbərliyi Prezident həyata keçirir.Prezidentin və İcra 
Aparatının fəaliyyətinin maddi-texniki və maliyyə təminatı ilə Prezidentin İşlər İdarəsi məşğul 
olur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili 
məqsədi ilə Nazirlər Kabinetini yaradır. Nazirlər Kabineti Prezidentin yuxarı icra orqanıdır, 
Prezidentə tabedir və onun qarşısında cavabdehdir.[6] 

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsi ən azı aşağıdakı müqayisələr 

əsasında aparılmalıdır:  
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 cəmiyyətin tələbat və ehtiyaclarına müvafiq məqsədlərin dövlət idarəçiliyi prosesində 
həyata keçirilməsi;  

 məqsədlərin idarəçilik prosesində reallaşdırılması, obyektiv dövlət idarəçiliyinin qərar və 
fəaliyyətinin müvafiq nəticələri ilə tutuşdurulması;  

 dövlət idarəçiliyinin obyektiv nəticələrinin cəmiyyətin tələbatları və mənafeləri ilə 
tutuşdurulması;  

 dövlət idarəçilyi ilə əlaqədar ictimai məsrəflərin müvafiq obyektiv nəticələrlə tutuşdurul-
ması;  

 mümkün olan idarəçilki potensialının onun real istofadə dərəcəsi ilə tutuşdurulması;  
 bütövlükdə cəmiyyətin real tələbat və ehtiyaclarının dövlət idarəçiliyi iləreallaşdırılması, 

onun hüquqi təminatı və tənzimlənməsi.  
Dövlət hakimiyyəti və yerli özünü idarəetmə orqanlarının, ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin 

hesabatları dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin obyektiv təhlili və təkmilləşdirilməsi, həyatın 
müxtəlif məsələləri üzrə kütləvi müzakirələr və səsvermələrə əsaslanmalıdır. [4] 

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsində aşağıdakılar xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir:  

- -İctimai fikrin mütəmadi olaraq müəyyən edilməsi və ümumiləşdirilməsi müvafiq infor-
masiyanın toplanması və təhlilinin müxtəlif metodlarından istifadə olunması:  

- Dövlət idarəçiliyinin xarakteri və səviyyəsi ilə əlaqədar qiymətləndirmə. Nəticələr 
müvafiq sosioloji tədqiqatlara əsaslanmalıdır;  

- -İctimai fikrin prioritetliyini və hörmətini saxlamaq məqsədi ilə aktiv normativ və praktiki 
tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- -İdarəetmədə yol verilmiş nöqsanlarla və buraxılan səhvlərlə əlaqədar vətəndaşların 
müraciətlərinin araşdırılması və idarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsi;  

- -Neqativ hadisələr və proseslərlə əlaqədar informasiya axınlarının daha tam təhlil edilməsi 
və yol verilməz halların aradan qaldırılması üçün idarəçilik qərarla-rının qəbul edilməsi;  

- -Dövlət idarəçilyi orqanlarının və dövlət qulluqçularının daha çox və bilavasitə vətəndaş-
larla geniş təmasda və dialoqda olmaları.  

Dövlət idarəçiliyinin təhlili və təkmilləşdirilməsində aşağıda göstərilən tələblərə xüsusi fikir 
verilməlidir: [3] 

 dövlət idarəçiliyində savadlı işçilərin işə qəbulu; 
 -dövlət idarəçiliyində idarəçilik xərclərinin azaldılması;  
 -əhaliyə xidmət göstərən idarələr arasında rəqabətin inkişafının gücləndirilməsi;  
 -özəl sektora çox böyük imtiyazların verilməsi;  
 -dövlət təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticə göstəricilərinin müqayisəli təhlili;  
 -dövlət qulluqçularına inamın, etibarın aşağı düşməsinə yol verməmək;  
 -iş vaxtından tam məhsuldar istifadə etmək;  
 -iş rejiminə nümunəvi əməl etmək;  
 -dövlət sahibkarlığının inkişafına geniş imkan yaratmaq;  
-dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə 

“Dövlət idarəçiliyinin xüsusi informasiya bazası və informasiyatelekommunikasiya mərkəzi”nin 
yaradılması; 

- əhalinin maddi və mənəvi rifah halının durmadan yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar layihələrin 
işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi;  

-fövqəladə halların idarə edilməsinin və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinin dövlət tənzimlənməsi mexanizminin tətbiqinin təmin edilməsi; 

- ölkədə ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinin dövlət tənzimlənməsi mexanizminin tətbi-
qinin təmin edilməsi; 

- ölkədə resursların (təbii, material-texniki, enerji, əmək və maliyyə) idarə edilməsinin dövlət 
tənzimlənməsi mexanizminin tətbiqinin təmin edilməsi;  
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- ölkədə sosial fövqəladə halların aradan qaldırılmasının dövlət tənzimlənməsi mexanizminin 
tətbiqinin təmin edilməsi;  

- ölkədə əhalinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasının idarə edilməsinin dövlət 
tənzimlənməsi mexanizminin tətbiqinin təmin edilməsi və s. 

Nəticə 
Azərbaycanda idarəetmə prosesinin məsuliyyətini, şəffaflığını və səmərəliliyini təmin edən 

institusional struktur yaradılmalıdır. Bunun üçün qeyriformal mexanizmlərin və qarşılıqlı 
münasibətlərin üstünlük təşkil etməsinin səbəbləri daha ciddi şəkildə araşdırılmalı və bunun 
nəticəsində qərar qəbulu prosesinin məsuliyyətliliyini, şəffaflığını və səmərəliliyini artırmağa 
kömək edən stimullar yaradılmalıdır. Xüsusi halda səlahiyyətlərin və vəzifələrin həvalə olunması 
mexanizmləri işlənib hazırlanmalı, sadələşdirilmiş, lakin rəsmi proseduralara uyğun qərar 
qəbulunun norma və proseduraları müəyyənləşdirilməli, qərarların ləğvinin səmərəli proseduraları 
müəyyən olunmalıdır. Eyni zamanda, işin əlaqələndirilməsini, şəffaflığını təmin etmək və 
səmərəliliyini yüksəltmək üçün prosedura və qaydalara, daha aşağı səviyyələrdə vəzifəsinə uyğun 
məsuliyyətli qərarlar qəbul etmək üçün səlahiyyətlərin həvalə olunması məsələlərinə yenidən 
baxılmalıdır. 
Ədəbiyyat siyahısı 
1. Azərbaycan İqtisadiyyatı (dərs vəsaiti) Bakı 2011 
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XÜLASƏ 
Elektron hökumət - vətəndaşlara dövlət tərəfindən verilən xidmətlərin elektron mühitdə 

təqdim edilməsi deməkdir. Dövlət xidmətlərinin vətəndaşa ən asan və ən təsirli yolu ilə 
keyfiyyətli, sürətli, fasiləsiz və etibarlı bir şəkildə çatdırılmasına imkan yaradır. “Azərbaycan 
Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli 
Strategiya”-nın gerçəkləşdirilməsi ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılması üçün 
müvafiq hüquqi baza yaratmışdır. Bununla yanaşı, həyata keçirilən dövlət proqramları və zəruri 
islahatlar nəticəsində ölkəmizin ümumdünya elektron məkanına daha sürətli inteqrasiyası təmin 
edilmiş, elektron hökumətin yaradılması, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın təşəkkülü, informasiya 
təhlükəsizliyi və digər məsələlərin həlli istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. 

AÇAR SÖZLƏR: Elektron hökumət, Elektron imza, Elektron hökumət portalı, 

Elektron xidmətlər 
 

GİRİŞ 
Tədqiqatın aktualallığı –Elektron hökumət müasir texnologiyaların imkanlarından, dövlət 

orqanlarında informasiyalaşdırmanın yüksək səviyyəsindən istifadə edərək ölkə vətəndaşlarına 
göstərilən xidmətlərin keyfiyyətcə yeni formada təqdim edilməsinə xidmət edir. Buna görə 
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Elektron hökumət təsir etdiyi sahələrin araşdırılması onalrın doğurduğu müsbət və mənfi təsirlərin 
dəqiqləşdirilməsi bu mövzunu aktual edir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri – Elektron hökumət müasir informasiya 
texnologiyalarından istifadə etməklə dövlət qurumları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində yaşayan bütün vətəndaşlara, hüquqi və fiziki şəxslərə, xarici vətəndaşlara və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə informasiya və e-xidmətlərin göstərilməsininə şərait yaradır. 
Tədqiqatın məqsədi bu prosesdə Azərbaycanda olan elektron hökümət və vətəndaşların 
qarşılıqlı əlaqəsini təhlil edilməsi. Elektron hökumətin formalaşması yolları. 

Tədqiqatın informasiya bazası – Elektron hökumət ilə bağlı yazılmış ədəbiyyatlar, elmi 
məqalələr və internet resurslarıdır. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi – Tədqiqatın elmi yeniliyi elektron xidmətlərdə yaradılan 

yeniliklər və onların ortaya cixarılması. 
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - Elektron xidmətlərdən vətəndaşların daha asan və rahat 

bir şəkildə istifadə etməsini təmin etmək, dövlətin öz siyasətini qloballaşan dünya sisteminə 
uyğunlaşdırılması, elektron xidmətlərdən istifadə olunarkən xərclərinin minimum azaldılmasını. 
Məlumatların birbaşa və sürətli əldə edilməsinə nail olmağı bəyan etmək. 

Məqalənin quruluşu - Təqdim etdiyimiz məqalədə birinci hissəsində Elektron hökümət, 
ikinci hissəsində isə elektron xidmətlərdən və inkişafı istiqaməti barəsində məlumatlar verilib. 

1.Elektron hökumət 
 “Elektron Hökumət” - müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə dövlət 

qurumları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan bütün vətəndaşlara, hüquqi 
və fiziki şəxslərə, xarici vətəndaşlara və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə informasiya və e-
xidmətlərin göstərilməsininə şərait yaradır. [1] Yaradılan imkanların əsas məqsədi sosial xidmət 
təminatında dövlət qulluqçuları və vətəndaşlar arasında olan “məsafəni” azaltmaq, həmçinin, bu 
münasibətləri sadələşdirmək və şəffaflaşdırmaqdır. 

 Bu xidmətin, istifadəçilərinə təqdim etdiyi yeni imkanların əsas məqsədində - xidmətlərin 
göstərilməsi üçün dövlət qulluqçuları və vətəndaşlar arasında olan "məsafəni” minimuma 
endirmək, bu münasibətləri inkişaf etdirmək və düzgün bir siyasi xəttlə aparmaq, şəffaflaşdırmaq 
dayanır. Təbii ki, bütün bu məqsədlərin həyata keçməsi üçün dövlət orqanları tərəfindən elektron 
xidmətlərin tətbiqi, onların miqdar və keyfiyyətinin artırılması, vətəndaşların bu kimi 
xidmətlərdən mümkün dərəcədə daha çox istifadə etməsi və məmnunluğunun yüksəldilməsi 
vacibdir. 

 Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində elektron hökumətə “mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının göstərdiyi elektron xidmətlərin cəmləşdirildiyi və istifadəçilərin "bir pəncərə" 
prinsipi əsasında müraciətini və nəticələrin əldə edilməsini təmin edən internet informasiya 
ehtiyatı” kimi anlayış verilir. Başqa bir aspektdən, məsələn, elektron hökumət “dövlətin öz daxili 
siyasəti və təqdim etdiyi xidmətlərdə informasiya texnologiyalardan səmərəli şəkildə istifadə 
etməsidir” şəklində anlayışla rastlaşmaq mümkündür. [1] 

 Ölkəmizdə “Elektron Hökumət”in formalaşdırılması beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır və 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya 
texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramının (Elektron 
Azərbaycan)” təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamı, “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər 
göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 23 may 2011-ci il tarixli Fərmanı və digər 
normativ hüquqi aktlarla fəaliyyəti üçün hüquqi baza yaradılmışdır. [3] 

1.2 Elektron Hökumətin yaradılma məqsədləri 
Vətəndaşların xidmətlərdən daha asan və rahat bir şəkildə istifadə etməsini təmin etmək, 

dövlətin öz siyasətini qloballaşan dünya sisteminə uyğunlaşdırmaq, elektron xidmətlərdən istifadə 
olunarkən xərclərinin minimum azaldılmasıdır. Məlumatların birbaşa və sürətli əldə edilməsinə 
nail olmaq, kağız üzərində aparılan əməliyyatları, xidmət təminatında dövlət qulluqçuları və 
vətəndaşlar arasında olan “məsafəni” getdikcə azaltmaq, rüşvətxorluq və korrupsiyanı aradan 
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qaldırmaq. Elektron hökumətin yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri də məhz rüşvətxorluğun 
aradan qaldırılmasıdır. 

 Elektron Hökumət Portalı (E-Goverment) internet ünvanında Azərbaycan dilində, rahat 
istifadəçi interfeysinə malik olan və pulsuz xidmət göstərən saytdır. Bu portalda hal-hazırda 38 
dövlət qurumu tərəfindən 272 aktiv elektron xidmət fəaliyyət göstərir. Bütün xidmətlər vahid 
pəncərə prinsipi əsasında gerçəkləşdirilir. [2] 

1.3 Elektron hökumətdə xidmətlər 
- 453 Təsdiq olunmuş xidmətlərin sayı 
- 335 Bunlardan portala inteqrasiya olunmuşlar 
- 294 Dövlət saytlarında olan xidmətlər 
- 272 Portalda olan xidmətlərin sayı 
 Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri başlıca olaraq elektronlaşdırılmış dövlət xidmətləri, e-viza 

verilməsi və rəqəmsal ödəniş sistemləri üzrə xidmətləri əhatə edir. Qeyd olunan sahələrdə xidmət 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, xidmətdən yararlanmanın asanlaşdırılması və vətəndaş 
məmnunluğunun artırılması məqsədilə qabaqcıl beynəlxalq təcrübələr araşdırılmış və vətəndaş 
ehtiyacları nəzərə alınmaqla innovativ yeniliklər tətbiq olunmuşdur. [2] 

 “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” dövlət orqanlarının informasiya sistemləri və 
ehtiyatları arasında informasiya mübadiləsini və elektron xidmətlərin göstərilməsini “Elektron 
Hökumət” portalı vasitəsilə təşkil edir. Eyni zamanda “Elektron hökumət” portalının idarə 
olunmasını və fəaliyyətini təmin etməklə yanaşı təkmilləşdirmə tədbirlərini də davam etdirir. 
Sözügedən tədbirlər vahid elektron kabinet və onun daxilindəki digər funksiyaları əhatə edəcək 
“Elektron hökumət”in yeni modeli çərçivəsində həyata keçirilməkdədir. [6] 

Mərkəz tərəfindən həmçinin elektron xidmətlərin, o cümlədən dövlət-biznes, biznes-dövlət 
istiqamətlərində elektron xidmətlərin inkişafı məqsədilə çoxşaxəli tədbirlər həyata 
keçirilməkdədir. 

2. Elektron imza 
Elektron imza verilən məlumatla bağlı olaraq imzalayan şəxsi müəyyən etmək və imzalayan 

şəxsin həmin məlumatda olan informasiyanı təsdiq etməsini bildirməsi üçün istifadə edilə bilən, 
sözügedən məlumatlara əlavə edilən və ya məntiqi şəkildə elektron formada müəyyən olunan 
təsdiqləyici vasitədir. Elektron imzanın anlayışı Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində də 
müəyyən olunmuşdur. Belə ki, “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” 9 mart 2004-cü il 
tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən Asan İmza” e-xidmətlərə daxil olan və 
rəqəmsal imzalar edən zaman kimliyinizi təsdiqləmək üçün sizin mobil identifikasiyanızdır. 
“Asan İmza” texnologiyası vətəndaşlara mobil telefonu elektron imza vasitəsi kimi istifadə 
etməklə müxtəlif dövlət və özəl qurumların onlayn elektron xidmətlərindən yararlanmaq və 
sənədləri imzalamaq imkanını təqdim edir. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən 
“Asan İmza” əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. [4] 

 Lahiyənin biznes sektoru üçün də əsas üstünlükləri vardır. İş adamlarının dövlət orqanları ilə 
səmərəli və operativ şəkildə əlaqələrin qurulması və xərclərin azaldılması, iqtisadi səmərəliliyin, 
rəqabət və xarici bazarlara çıxış imkanlarının artması da əldə olunan imkanlardan bəziləridir. Bu 
sektor üçün göstərilən xidmətlərə misal olaraq: Sosial fondlara ödəmə, e-bəyannamə, e-vergi 
hesab-fakturası, yeni şirkətlərin qeydiyyatı və gömrük bəyannamələri, e-lisenziya, e-satınalma, e-
kotirovka, e-hərrac, arayışların verilməsi və s. göstərmək olar. 

 Demokratik imkanların gücləndirilməsi, ictimai və siyasi fəaliyyətdə vətəndaşların iştirakı-
nın artırılması üçün informasiya vasitələri, eləcə də, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları-
nın istifadəsi “elektron hökumətin” özülünü təşkil edir. Bu xidmət sayəsində, informasiya sahəsin-
də qərarların qəbul edilməsinə və monitorinqinə bir növ elektron dəstək tətbiq olunur. Və bu 
dəstək vətəndaşların dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətə cəlb olunmasından ibarətdir. [5] 

 Vətəndaşların bütün bu xidmətlərdən istifadəsi və üstünlüklərdən faydalanması üçün 
"Elektron hökumət" portalı öz işini hər gün xüsusi nəzarət və gücləndirilmiş rejimdə davam 
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etdirir. Bu hökumət, müasir informasiya texnologiyaların imkanlarından, dövlət orqanlarında 
informasiyalaşdırmanın maksimum səviyyəsindən istifadə edərək vətəndaşlara göstərilən 
xidmətlərin keyfiyyətcə yeni formada təqdim edilməsinə xidmət edir. [2] 

 Elektron hökümət formalaşdırılarkən əsasən inkişaf etməkdə olan Qərb və Şərq modelləri 
təcrübəsindən istifadə olunur. Həmçinin bu təcrübəsinin öyrənilməsi zamanı elektron hökumətin 
tam olaraq formalaşmasının çox mərhələli və eyni zamanda uzunmüddətli bir proses olduğu 
məlum olur. Bu modellərin müxtəlif amillərə görə müqayisəli təhlili zamanı bütün dünya 
ölkələrinə tətbiq oluna biləcək vahid nümunəvi modelin mövcud olmaması nəticəsinə gəlmək 
olur. Yəni hər bir ölkənin özünəməxsus milli-mənəvi dəyərlərinə, daxili siyasi-iqtisadi sisteminə 
və digər reallıqlara uyğun olan modeli olmalıdır ki, elekron hökümət infrastrukturu dayanaqlı 
olsun. Lakin milli elektron hökumət modelinin formalaşdırılması zamanı bu sahədə uğur əldə 
etmiş dünya ölkələrinin təcrübəsindən də mütləq şəkildə istifadə edilməlidir. [7] 

NƏTİCƏ 
Göründüyü kimi elektron hökumət sisteminin tətbiqi dövlətin öz əhalisi ilə münasibətlərində 

yeni bir cığır açmaq üçün atdığı bir addımdır və dövlətin sosial və texnoloji inkişafını müəyyən 
edən əsas faktorlardan biri də məhz elektron hökumət sistemidir. Bu sahədə fəaliyyətin daha da 
təkmilləşdirilməsi və elektron hökumət sistemində 124 cəmiyyətin bütün sferalarını əhatə edən 
xidmətlərlə bərabər, bir sıra yeni qurumların xidmətlərinin burada yerləşdirilməsinə ehtiyac 
vardır. Eyni zamanda elektron hökumət və elektron müraciət barədə qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi bu sahədə qarşıya qoyulan ən mühüm məqsədlər sırasında olmalıdır. 
Azərbaycanda olan elektron hökümət və vətəndaşların qarşılıqlı əlaqəsini təhlil etdikdə 
informasiya cəmiyyətinin təsiri ilə ölkə əhalisinin düşüncələrində baş verən geniş miqyaslı sosial-
mədəni dəyişiklikləri müşahidə etmək olur. Elektron hökumətin formalaşması yolunun 
başlanğıcında ictimaiyyətə elan edilmiş prinsiplər real vəziyyətlərdən uzaqlaşsa da, sonradan 
tənzimləyici çərçivələr müəyyən edildi, çoxfunksiyalı mərkəzlər yaradıldı, inkişaf etdirilmə və 
həyata keçirilmə üçün müxtəlif elektron hökumət tənzimləmələri, daxili və beynəlxalq 
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və genişləndirmək məqsədilə dövlət informasiya sistemlərinin 
inteqrasiyası vətəndaşların dövlət idarəetmə proseslərinə cəlb olunması və əhalinin informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının köməyi ilə dövlətlə əməkdaşlığı üçün olduqca geniş imkanlar 
yaranmağa başladı. 
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XÜLASƏ 
Dünyanın bir çox ölkələrində gender problemi və gender bərabərliyinin təmin olunması 

aktual problemlər arasında yer alır. Gender bərabərsizliyi amili ilk növbədə sosial və iqtisadi sahə-
də insan resursları keyfiyyətinin zəifləməsindən irəli gəlir. Bu problemin ciddi xarakter alması 
sosial-iqtisadi tərəqqiyə, insan kapitalının inkişafına mane olur və nəhayət, cəmiyyətdə sosial 
ədalətsizliyin dərinləşməsinə gətirib çıxarır. XX əsrin sonunda formalaşmış “Gender” anlayışını 
artıq “Sosial Cins” kimi xarakterizə etmək də mümkündür. Gender anlayışının əsasını qadın hərə-
katı təşkil edir. Gender termininin bir çox tərifi olduğuna baxmayaraq, ümumiləşdirilmiş şəkildə 
qadın və kişilərin cəmiyyətdəki sosial rolu gender anlayışının əsas mahiyyətini ifadə edir. Bunu 
nəzərə alsaq, gender bərabərliyi qadın və kişilər arasındakı sosial bərabərlik kimi qəbul edilir. 

AÇAR SÖZLƏR: Gender Bərabərliyi, Qadinlar, Dövlət, Siyasət 
  
GİRİŞ 
1.1.  Gender bərabərliyi 
Bərabərlik qadın və kişinin eyni olduğunu ifadə etmir, amma qadınların və kişilərin 

hüquqları, vəzifələri və imkanları onların qadın və ya kişi doğulmasından asılı deyil. Gender 
bərabərliyi, həm qadınların, həm də kişilərin maraqlarının, ehtiyaclarının və prioritetlərinin nəzərə 
alınmasını, bununla da fərqli qadın və kişi qruplarının müxtəlifliyinin tanınmasını nəzərdə tutur. 
Gender bərabərliyi yalnız qadın məsələsi deyil, qadınlarla yanaşı kişiləri də tam mənasında 
narahat edən məsələ olmalıdır. Qadın və kişi arasındakı bərabərlik həm insan hüquqları məsələsi, 
həm də dayanıqlı insan mərkəzli inkişafın ilkin şərti və göstəricisi olaraq görülür. 

Qadın-kişi olaraq fərdlərin cəmiyyətdə tutduqları yerlər, məsuliyyətləri, rolları yaşadıqları 
cəmiyyətin psixologiyasına, həyat şəraitinə görə təyin olunur. Bunu aşağıda qruplaşdırdığımız 
görüşlər əsasında belə izah edə bilərik: 

1. Birinci düşüncə tərzi təbii və ya şüuraltı adlandıracağımız görüşdür. Doğuluşuna görə 
cinslər arası fərq insanların bioloji cinsindən qaynaqlanır və qadın-kişi adlanır. Bu zaman 
cəmiyyətdə iş bölgüsü bioloji cinsinə görə qadın və ya kişi baxımından rolların ağırlıq dərəcəsinə 
görə aparılır. Bu şüuraltında kök salaraq formalaşan bir düşüncədir. Bu fiziki gücünə görə 
qüvvətli sayılan kişilərin əsasən evin xaricindəki işlərə, zəif və zərif sayılan qadınların isə evin 
daxilindəki işlərə görə məsuliyyət daşıdığını ifadə edir. 

2. İkinci düşüncə tərzi isə proqressiv və ya inkişaf edən düşüncə tərzidir. Burada insanın 
bioloji cinsindən asılı olmayaraq, sosial cinsi əsas götürülür. Müasir dövrdə texnologiyanın 
inkişaf etdiyi bir zamanda bioloji cinsi ikinci plana keçirən sosial cins qadın-kişi arasındakı 
fərqliliyə baxmadan fərdlərin bilik və bacarıqlarına üstünlük verir. [6] 

Gender bərabərliyi, həm kişilər, həm də qadınlar üçün ədalətli olaraq resursların ayrılması, 
proqramların verilməsi və qərarların qəbul edilməsi prosesidir. Bu, hər kəsin idman və fiziki 
fəaliyyətlərdə iştirak etməkdən və liderlik etməkdən irəli gələn sosial, psixoloji və fiziki fayda 
əldə etmək üçün hərtərəfli imkanlardan istifadə etməsini təmin etməyi tələb edir. Bu eyni proqram 
və imkanların mütləq həm kişilər, həm də qadınlar üçün mövcud olması demək deyil. Gender 
bərabərliyi qadınların ehtiyacları, maraqları və təcrübələrinə cavab verən fəaliyyət və 
proqramramların həyata keçirilməsi və onlarla təmin edilməsini tələb edir. Buna görə bəzi 
fəaliyyətlər kişilərə göstərilənlərlə eyni ola bilər, bəziləri dəyişdirilə bilər, bəziləri isə tamamilə 
fərqli ola bilər. [2] 
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Araşdırmalar gender bərabərliyinin fayda verdiyinə dair 4 məlumat olduğunu göstərir: 
1. İnsan resurslarının artması iqtisadi artımı təmin edir. 
Qadın məşğulluğunun kişi məşğulluq səviyyəsinə bərabər olması ÜDM-ni artır. UNDP-nin 

gender bərabərliyi üçün təmin etdiyi proqramdan sonra Misirdə ÜDM-in 34 faiz, Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərində 12 faiz, Cənubi Afrikada yüzdə 10, Yaponiyada isə yüzdə 9 nisbətində artması 
müşahidə olundu. Qadınların iqtisadiyyatda fəal olmağa gücləndirilməsi məhsuldarlığı artırır və 
az inkişaf etmiş ölkələrin yoxsulluqdan çıxmasına kömək edə biləcək fayda verir. Bu nəticələrə 
əsasən, bir çox beynəlxalq şirkətlər qadınları iqtisadi cəhətdən gücləndirmək və biznesinin 
məhsuldarlığını artırmaq üçün proqramlar hazırlayıblar. 

2. Uşaqlar üçün daha faydalıdır. 
Qadınların ailə qazancı üzərində rolu çox olduqda, xərcləmələr daha çox uşaqlara yönəldilir. 

Gənclərin həyatını yaxşılaşdırmaq, onların ölkələrinin inkişaf perspektivlərini artırır. 
3. Qərar qəbuletmə kollektiv maraqları daha çox əks etdirir. 
Qadınların siyasi və iqtisadi cəhətdən gücləndirilməsi onların cəmiyyətin bütün üzvlərinin 

maraqlarını daha çox əks etdirən qərarların qəbul olunmasında mühüm əhəmiyyətlidir. 
Hindistanda qadınların siyasi iştirakı artması su və kanalizasiya təşəbbüsləri kimi ictimai mallara 
daha çox maliyyə vəsaiti yönəldilməsinə səbəb olub. 

4. Ailənin planlaşdırılması həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. 
Qadınlar uşaq sahibi olmaq barədə nə vaxt qərar vermək səlahiyyətinə malik olsalar, 

uşaqlarının həyat keyfiyyəti də artar. Yaş fərqləri iki ildən az olan uşaqlarda ölüm riski, yaş fərqi 
çox olan uşaqlarla müqayisədə iki qat daha çoxdur. Bu da nəticədə uşaqların həyatında mühüm 
rol oynayan ana südü ilə qidalanmağa mane olur. [8] 

1.2. Gender bərabərliyinin təmini ilə bağlı görülən işlər 
Gender bərabərsizliyinin bütün formalarına qarşı mübarizə aparılmalıdır, lakin cəmiyyətdəki 

boşluq və məhdudiyyətləri nəzərə alaraq dövlətlər özəl sektor təşkilatları ilə tez-tez birlikdə 
fəaliyyət göstərməlidir. Buna kömək etmək üçün, MGI gender bərabərsizliyinin ciddiliyini və 
coğrafi konsentrasiyasını əks etdirən on "təsir zonasını" müəyyən etdi. Bu sahələrdə fəaliyyət 
qadınların 75 faizini bərabərliklə bağlı qoyulan hədəflərə yaxınlaşdıra bilər. 

Qadınların ictimai həyatda iştirakının müxtəlif aspektlərinə əhəmiyyətli diqqət yetirilsə də, 
qadınların dövlət idarəçiliyində iştirakına və liderliyə təşviq edilməsinə daha az diqqət 
yetirilmişdir. Bununla belə, bu tənqidi məsələni inkişaf etdirmək sülh, ədalətli, əhatəli və firavan 
cəmiyyətlərin təmin olunmasında başlıca rol oynayır. Qadınların və kişilərin dövlət idarəçiliyində 
bərabər iştirakı cəmiyyətin bütün seqmentlərini əks etdirən milli siyasətin təmin olunması üçün 
vacibdir. Buna görə də dövlət xidmətində qadınların iştirakı və rəhbərliyi həqiqətən hərtərəfli 
inkişaf və demokratik idarəetmənin təmin edilməsi, həmçinin xidmət edən əhalinin müxtəlifliyini 
əks etdirən hökumətlər tərəfindən həyata keçirilən ictimai siyasətin davamlılığı və 
cavabdehliyinin artırılması üçün vacibdir.  

Davamlı İnkişaf Məqsədləri (SDG) 2030-cu ilədək, dünyanın siyasi, iqtisadi və ictimai 
həyatında qərarların qəbul edilməsinin bütün səviyyələrdə qadınların tam və səmərəli iştirakına 
nail olmağa çalışacaqlarına dair aydın bir hədəf qoymuşdur. 

UNDP, dövlət idarəetməsində gender bərabərliyini təmin etmək məqsədilə təşkil etdiyi 
SDG5 və SDG16 proqramları vasitəsilə ictimai təşkilatlarda qadınların iştirakı və liderliyini 
artırmağı hədəfləyir. Xüsusilə, UNDP qadınların dövlət idarəçiliyində təmsil olunmaması barədə 
məlumatların toplanmasına, təhlili və araşdırılmasına dəstək verir; oğlanların və qızların fərdi 
inkişaflarına və həmçinin onların öz cəmiyyətlərinə müsbət təsir göstərə biləcək bərabər 
imkanlara sahib olacağı bir gələcəyi təmin etmək məqsədilə siyasətlərin hazırlanması və həyata 
keçirilməsi üçün ölkələri dəstəkləyir. 

2030-cu il Yerli Davamlı İnkişaf Məqsədləri proqramı tərəfindən qoyulan hədəflərə və qlobal 
inkişafa baxmayaraq və həmçinin gender bərabərliyinə dair 5-ci proqram, Sülh və hərtərəfli 
Cəmiyyətlər üzrə 16-cı proqram üzrə müəyyənləşən hədəflərə baxmayaraq, qadınların qərar 
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qəbuletmə prosesində təmsil olunmaması hələ də davam edir və bu da ictimai mənada, iqtisadi 
inkişafa, insan inkişafına və yoxsulluğun azaldılmasına mənfi təsir göstərir. [4] 

Bundan başqa "Dövlət İdarəçiliyində qlobal gender bərabərliyi” (GEPA) üzrə proqram 
aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

1. Qadınların səlahiyyətlərinin gücləndirilməsi, ictimai qurumlarda iştirak və liderliyin 
genişləndirilməsi; 

2. Dövlət idarəçiliyində gender bərabərliyi və bunun həyata keçirildiyinə dair faktlar və 
təhlillər barədə müasir məlumatları əlçatan etmək. 

Dövlət İdarəçiliyində Gender bərabərliyi (GEPA) mövcud milli məlumatlara əsaslanaraq 
geniş tədqiqatları əks etdirir və qadınların dövlət idarəçiliyində qərarların qəbul edilməsi və 
bərabər iştirak yolunda maneələrin təhlilini təmin edir. Bu hesabatda iş nümunələri və UNDP 
tərəfindən müəyyənləşdirilən qadınların dövlət idarəçiliyində bərabər iştirakını təmin edən siyasət 
və proqramlara dair təkliflər öz əksini tapır. [5] 

MGI (MicKinsey Global İnstitute), gender boşluqlarını aradan qaldırmaq üçün aşağıdakıları 
tətbiq etməyin müsbət nəticələr verəcəyini müəyyən edib: qanunlar, siyasət və tənzimləmə; maddi 
həvəsləndirmə və dəstək; texnologiya və infrastruktur; iqtisadi imkanın yaradılması; qabiliyyəti 
inkişaf etdirmək; müdafiə və münasibətləri formalaşdırmaq. Dövlət, gender bərabərliyini reallığa 
çevirmək üçün birlikdə fəaliyyət göstərə bilən bir siyasətçi, maliyyə mənbəyi, işəgötürən və 
maraqlı tərəflərin güclü bir yığıncağıdır. Dövlətin rəhbərliyi və cəsarətli siyasəti dəfələrlə bu 
istiqamətdə müsbət nəticələrə səbəb olub: 

- Siyasətçi 
Gender baxımından neytral mühit yaradan qanunlar, siyasətlər və qaydalar qadın 

bərabərliyini daha da artırmaq üçün əsas amildir. Görüləsi çox işlər var. 11 kritik hüquqi göstərici 
üzrə qadınların qorunma dərəcəsinin MGI təhlili aparılan 91 ölkədən 38-nin son dərəcə yüksək 
qeyri-bərabərliyə sahib olduğunu göstərdi. 

- Maliyyəçi 
İctimai pullar gender bərabərsizliyini azaltmaq istəyən dövlətlər üçün güclü bir silah ola bilər. 

Kanadada federal hökumət, 2017-ci ildə ilk dəfə olaraq gender bərabərliyi göstəricilərini və 
hədəflərini əsas büdcə sənədlərinə daxil etdi. Yaponiyada hökumət subsidiyaları körpələr evi 
tikilmə xərclərinin 75 faizini və əməliyyat xərclərinin 80 faizini ödəyir. Dövlət həmçinin ictimai 
infrastrukturun investoru kimi də rol oynayır. Belə ki, dövlət cəmiyyəti təmiz su, daha effektiv 
yemək bişirmə vasitələri və sanitariya ilə təmin edərsə qadınların da ev işlərinə sərf etdiyi vaxt 
azaldıla bilər. Məsələn, Hindistanın üç rayonunda, həmçinin Nepal və Banqladeşdə aparılan bir 
araşdırmada müasir qaz sobalarından istifadə gündə 30 ilə 70 dəqiqə arasında vaxta qənaət 
edildiyini göstərmişdir. 

- İşəgötürən 
Dövlət bir çox ölkələrdə əsas işəgötürəndir və qadınlar üçün yaxşı iş yeri təmin etməklə 

yanaşı, həm də bununla cəmiyyətə də müsbət bir mesaj göndərə bilər. Birləşmiş Krallıqda dövlət 
idarəçiliyi, təhsil və səhiyyə qadınların kişilərə nisbətən daha çox idarəetmə vəzifələrini tutduğu 
yeganə sektordur. Kişilər və qadınlar üçün çevik iş seçimləri olan Milli Səhiyyə Xidmətində 
qadınlar bütün rəhbər vəzifələrin 46 faizini, rəhbər olmayan vəzifələrin isə 38 faizini təşkil edir. 

- Tərəfdaşlıq 
Tərəfdaşlıq tərəqqiyə cavab ola bilər. Həqiqətən, 17-ci SDG açıq şəkildə çox tərəfli 

tərəfdaşlığın sayının və səmərəliliyinin artırılmasına yönəlmişdir. Dövlət həqiqətən də güclü bir 
tərəfdaş ola bilər. Məsələn, Almaniyada, kansler Angela Merkel, Chefsache'yi ("CEO prioriteti" 
mənasını verir), hökuməti, sosial sektoru, media, elm və texnologiya mütəxəssislərini və aparıcı 
şirkətləri bir yerə gətirərək rəhbər vəzifələrdə təmsil olunan qadınları tanıtmaq üçün bir hərəkat 
başlatmışdır. [3] 

Dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da gender bərabərliyi önəm verilən məsələlər arasında 
yer alır və bu istiqamətdə bir çox işlər həyata keçirilir. 1992-ci ildə Azərbaycan BMT və ATƏT-
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in, 2001-ci ildə isə Avropa Şurasının üzvü olduqdan sonra isə bu təşkilatların hər birinin 
tərkibində olan gender məsələləri, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə məşğul olan 
strukturlaın hər biri ilə sıx əməkdaşlıq etməyə başlayıb. 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
BMT-nin "Qadınların siyasi hüquqları" üzrə konvensiyasına, 1995-ci ildə "Qadınlara qarşı ayrı-
seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması" üzrə konvensiyasına, 2000-ci ildə isə onun Əlavə 
Protokoluna qoşulub, “Azərbaycan-2020: Gələcəyə baxış” Konsepsiyası və BMT-nin 2016-2030-
cu illər üçün Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərində (DİM) gender bərabərliyi və qadın hüquqlarının 
təmin olunması ilə bağlı məqsəd və vəzifələri əks olunub. [7] 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 2006-ci ildə “Gender (kişi və qadınların) 
bərabərliyinin təminatları haqqında” qanunu qəbul etdi. Qanunun məqsədi “cinsi mənsubiyyətə 
görə ayrı-seçkiliyin bütün formalarını aradan qaldırmaqla, kişi və qadınlara ictimai həyatın siyasi, 
iqtisadi, sosial, mədəni və digər sahələrində bərabər imkanlar yaratmaqla gender bərabərliyinin 
təmin edilməsi” idi. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində ilk dəfə olaraq bu qanunda 
“gender”, “gender bərabərliyi”, “cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkilik”, “bərabər imkanlar”, və 
“seksual qısnama” kimi anlayışların açıqlanması verildi. 

Qanunda əks olunan ümumi yanaşma gender bərabərliyini yalnız hüquqlar səviyyəsində 
deyil, həm də kişilər və qadınların bu hüquqlardan istifadə imkanları səviyyəsində 
müəyyənləşdirir. Cinsə görə ayrıseçkilik (cinsi təcavüz də daxil olmaqla) qanunda açıq şəkildə 
"cinsiyyət hüquqlarının bərabər şəkildə həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran və ya inkar edən hər 
hansı bir fərqləndirmə, kənarlaşdırma və ya üstünlük" olaraq ifadə edilmişdir. Beləliklə, 
hüquqların tətbiqi zamanı qanunda kişilərin və qadınların fərqli sosial mövqelərindən və genderə 
əsaslanan güc balansından irəli gələn real şərait nəzərə alınır. [1] 

NƏTİCƏ 
Gender bərabərliyi hələ də dövrümüzdə aktual məsələlər arasında yer alır. Dünyada və eyni 

zamanda ölkəmizdə bu məsələnin müsbət istiqamətdə həlli üçün böyük addımlar atılır. Qadınların 
dövlət və özəl sektor sahələrində, cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayan qərar qəbul etmə 
prosesində iştirakı, kişilərlə eyni hüquq və səlahiyyətlərə malik olması yalnız qadınlar üçün deyil, 
bütün cəmiyyətin inkişafına, iqtisadi böyüməyə, tam və məhsuldar məşğulluğa səbəb olacaq və bu 
bütün ölkələrə fayda gətirəcəkdir. Hər bir cəmiyyətin özünə məxsus problemləri vardır ki, bunlar 
araşdırılmalı, məlumatlar əldə edilməli, həll yolları tapılmalı, bu istiqamətdə qanun və siyasətlər 
hazırlanmalı və onlara nəzarət edilməli, eyni zamanda cəmiyyətdə gender bərabərliyinə töhfə 
verəcək tərəfdaşlığın qurulması üçün daha çox iş görülməlidir. Davamlı və daimi səylər 
nəticəsində gender bərabərliyində inkişafa nail olmaq və Davamlı İnkişaf Məqsədləri (SDG)-də 
böyük irəliləyiş əldə etmək mümkündür. Qadınlara və qızlara təhsil, səhiyyə xidmətləri, layiqli iş 
və siyasi və iqtisadi qərar qəbul etmə proseslərində təmsilçiliyə bərabər imkanların verilməsi 
dayanıqlı iqtisadiyyata və ümumiyyətlə cəmiyyətlərə və bəşəriyyətə fayda gətirəcəkdir. İş 
yerlərində qadın bərabərliyi və qadınlara qarşı yönəlmiş zərərli praktikaların aradan qaldırılması 
ilə bağlı yeni qanuni çərçivələrin tətbiqi dünyanın bir çox ölkələrində mövcud olan gender əsaslı 
ayrı-seçkiliyə son qoyulması üçün vacibdir. 
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Xülasə. Müasir dövrdə bütün dünya ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması və 

eləcə də idarə edilməsində informasiya amili mühüm rol oynayır. İnformasiya cəmiyyətinin 
formalaşması informasiya iqtisadiyyatının yaranmasına gətirib çıxarır. Və beləcə İKT-nin sürətli 
inkişafı hər bir dövləti informasiya cəmiyyətinin tələblərinə cavab vermək üçün idarəetmə 
sistemlərinin elektronlaşdırılmasına məcbur qoydu. Bununla da aktual problem hesab edilən 
elektronlaşma üzrə artıq ölkəmizdə də genişmiqyaslı işlər görülmüşdür. Artıq Respublikamızda 
bir sıra xidmət mərkəzləri yaradılmış və sözsüz ki ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı məqsədilə atılan 
bu addımlar günümüzədə öz əksini tapmaqdadır. 

AÇAR SÖZLƏR: İNFORMASİYA AMİLİ, İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİ, İKT, 

ELEKTRONLAŞMA, E-HÖKÜMƏT. 
Abstract. In the modern world, the knowledge factor plays an important role in the recovery 

and management of the sociopolitical thinking of the world's tribes. The emergence of the 
knowledge collection enables the creation of knowledge economics. The rapid development of the 
BIT has forced each state to electronize its internal control systems to meet the needs of the data 
collection. At the same time, large-scale work is being done on the console of electronicization, 
which is a troublesome issue in our country. A number of service centers have already been 
established in the country, and these steps are being reflected in the social and economic revival of 
the country. 

Keyword: information factor, information society, ICT, electronicization, e-government 
Резюме. В современном мире фактор знаний играет важную роль в восстановлении и 

управлении социально-политическим мышлением мировых племен. Появление коллекции 
знаний позволяет создавать экономику знаний. Быстрое развитие BIT заставило каждое 
государство электронизировать свои системы внутреннего контроля для удовлетворения 
потребностей сбора данных. В то же время ведется масштабная работа над пультом 
электроники, что является проблематичным вопросом в нашей стране. В стране уже создан 
ряд сервисных центров, и эти шаги находят свое отражение в социально-экономическом 
возрождении страны. 

Ключевые слова: информационный фактор, информационное общество, ИКТ, 
электронизация, электронное правительство.  

İnzibati idarəçilik sistemində elektron hökümət anlayışı 
 Dünyanın ən qabaqcıl inkişafa malik ölkələri – Yaponiya, ABŞ və Qərbi Avropa XX əsrin 

ikinci yarısından etibarən texnologiyaların ən yüksək dərəcəli inkişafı, iqtisadiyyatdakı çox 
yüksək quruluş dəyişiklikləri və müasir idarəetmə vasitələrinin tətbiqinin köməkliyi ilə mövcud 
olan sənaye mərhələsindən əsas informasiya mərhələsinə keçid edə bilmişlər. İlk olaraq XX əsrin 
60-cı illərində “informasiya cəmiyyəti” ifadəsi Yaponiya və ABŞ-da istifadə olunmuş və artıq son 
illərdə inkişaf etmiş ölkələrdə demokratiyanı daha da inkişaf etdirən bir amil kimi “Elektron 
hökumət” yaradılmışdır. “E-hökumət” - müasir İKT-nin istifadəsi əsasında Azərbaycan 
Respublikası ərazisində yaşayan bütün vətəndaşlara, hüquqi və fiziki şəxslərə, xarici vətəndaşlara 
həmçinin, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə dövlət orqanları tərəfindən informasiya və elektron 
xidmətlərin göstərilməsinə imkan yaradır. Belə şəraitin yaradılmasında əsas məqsəd məhz sosial 
xidmətin təqdimatında dövlət qulluqçuları və vətəndaşlar arasında mövcud olan “məsafəni” 
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azaltmaq və eləcə də, bu münasibətlərin sadə və şəffaf olmasını təmin etməkdir. Bu məqsədlərə 
çatmanın əsas vasitələri isə dövlət orqanları tərəfindən e-xidmətlərin geniş tətbiqi, onların sayı ilə 
yanaşı keyfiyyətinin artırılması, vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluğunun yüksəldilməsindən 
ibarətdir. Dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsasən vətəndaşların dövlət qurumları ilə əlaqələrinin 
daha münasib formada təşkili üçün “bir pəncərə” prinsipi əsasında yaradılan və dövlət 
orqanlarının göstərdiyi elektron xidmətlərin toplandığı “Elektron hökumət” portalı tətbiq olunur. 
Virtual məkanın, müasir texnologiyaların imkanlarından, dövlət orqanlarında informasiyalaşdır-
manın yüksək səviyyəsindən istifadə edərək ölkənin vətəndaşlarına göstərilən xidmətlərin keyfiy-
yətcə yeni üsulda təqdim olunması məhz “E-hökümət” sayəsində baş verir. Xaraktercə əkslik 
təşkil edən ənənəvi və müasir höküməti bir-birindən aşağıdakı xüsusiyyətlər fərqləndirir: 

 Quruluş baxımından ənənəvi hökumət mürəkkəb, elektron hökumət isə strukturuna görə 
və proseslərin gedişinə əsasən tamamən sadə hesab edilir;  

 Ənənəvi hökumət “hakimiyyət vertikalının daha da möhkəmləndirilməsi”, e-hökumət isə 
mərkəzləşmə prinsipinə əsaslanır; 

 Ənənəvi hökümət rəqəmlərdən ibarət hesabat kimidir, e- hökümət isə nəticəyə əsaslanan 
qiymətləndirmə;  

 Ənənəvi hökümət ənənəvi daxili proseslərə əsaslanır, e-hökumət müəyyən açıq bir sosial 
sistemə oxşar olur.  

 E-hökumətin strukturu dövlət və mövcud sosial qruplar arasındakı bir- birilə əlaqəli olan 
münasibətlərin ümumi növlərinin təsnifatından ibarətdir. Elektron hökümət cəmiyyətin 3 ən 
böyük seqmentinə, dövlət, vətəndaş və biznes əlaqələrinə ayrılır. Mövcud elektron höküməti 
virtual bir birilə qarşılıqlı münasibətlər matrisində aşağıdakı cədvəl formasında qeyd edə bilərik.     

 

Cədvəl 1. Virtual qarşılıqlı əlaqələr matrisində e-hökumət 

 Vətəndaş Hökümət Biznes  Üçüncü sektor Biliklər 

Vətəndaş (c) C2C C2G C2B C2N C2K 

Hökümət (g) G2C G2G G2B G2N G2K 

Biznes (b) B2C B2G B2B B2N B2K 

Üçüncü sektor (n) N2C N2G N2B N2N N2K 

Biliklər (k) K2C K2G K2B K2N K2K 

 

 Cədvəldən də görə bilərik ki, hökumət-hökumət (G2G) əlaqələrinə mövcud təşkilatlararası 
əlaqə; hökumət-vətəndaş (G2C) əlaqələrinə mövcud vətəndaşlarla dövlət arasındakı əlaqə; 
hökumət-biznes (G2B) əlaqələrinə mövcud dövlət orqanları ilə biznes arasındakı əlaqə; hökumət-
III sektor (G2N) əlaqələrinə İKT-dən istifadə etməklə mövcud dövlət, qeyri-dövlət ictimai 
şirkətlərlə (NGO) müəyyən münasibətlərin qurulması; hökumət-biliklər (G2K) əlaqələrinə 
dövlətin elmi-biliklər sektoru arasındakı əlaqələr və s. daxildir. 

İnzibati idarəçilik sistemində elektron hökümət infrastruktrunun əsas komponentləri 

və üstünlükləri 
 “E-hökumət”in əsas fəaliyyət prinsiplərinə Azərbaycan Respublikasının mövcud olan qa-

nunvericilik tələblərinə riayətin edilməsi, informasiyalaşdırma sahəsində dövlət siyasətinin həyata 
keçirilməsi, dövlət-milli maraqların qorunmasının təmini, göstərilən xidmətlərin təhlükəsizliyi, 
istifadəçilərə təqdim edilən məlumatların tamlığı və həqiqiliyi və s. daxildir. E-hökumət infra-
strukturu dövlət orqanlarının vahid şəkildə şəbəkə infrastrukturu, elektron hökumət portalı, 
elektron hökumət şlüzü, informasiya resursları və sistemlərinin hökümət reyestri, elektron imzaya 
görə milli infrastruktur, elektron sənəd dövriyyəsinə görə milli infrastruktur (hazırlanmaqdadır), 
elektron hökumət verilənlər mərkəzi (data-center) (hazırlanmaqdadır) və s. kimi bir sıra mühüm 
komponentlərə malikdir. 

 İnzibati idarə etmə sistemində e-hökumət layihəsinin əsas üstünlüklərinə aiddir: 
 Hökumət üçün: müasir texnologiyanın tətbiqi ilə hökümət orqanlarının mövcud fəaliyyəti-

nin səmərəliliyinin daha da artırılması, büdcə vəsaitlərinə daha çox qənaətin edilməsi, hökümət 
xidmətlərinin təqdim olunmasında vaxt və xərclərin azaldılması, dövlət qurumlarının vahid infor-
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masiya məkanının yüksəksəviyyəli təşkili və təhlükəsizliyinin təmini,hökümət və yerli özünü-
idarəetmənin daha da şəffaflaşdırılması. 

 Vətəndaşlar üçün: vətəndaşların hökümət idarə etməsində fəal iştirakı, hökümət orqanları 
ilə təmaslarının daha da sadələşdirilməsi, daha münasib və çevik formada reallaşdırılması, 
informasiya tələbatının daha dolğun şəkildə ödənilməsi, məhdud imkana malik olan insanların 
hökümət xidmətlərinə mövcud çıxışının olması. 

 Biznes sektoru üçün: dövlət orqanları ilə səmərəli operativ formada əlaqə imkanlarının 
yaradılması və xərclərin azaldılması, iqtisadi aktivlik mövcud rəqabət qabiliyyəti və xarici 
bazarlara çıxış imkanlarının daha da artırılması.  

Azərbaycanda elektron hökümət quruculuğu 
 Ölkəmizdə “Elektron hökumət”in formalaşdırılması beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya 
texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramının (Elektron 
Azərbaycan)” təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamı, “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər 
göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 23 may 2011-ci il tarixli Fərmanı və digər 
normativ hüquqi aktlarla fəaliyyəti üçün hüquqi baza yaradılıb. “Elektron hökumət”in 
formalaşması üzrə digər dövlət orqanları ilə birgə işlər görülür və müvafiq infrastrukturun 
yaradılması üzrə fəaliyyət həyata keçirilir. Artıq elektron imzaların istifadəsi üçün Milli 
Sertifikasiya Xidmətləri Mərkəzi yaradılıb, dövlət qurumlarının informasiya sistemləri arasında 
informasiya mübadiləsini təmin edən infrastruktur qurulub, həmçinin “Elektron hökumət” portalı 
hazırlanaraq istifadəyə verilib. Bütün dövlət qurumları bunlardan bəhrələnərək vətəndaşlara 
elektron xidmətlərin göstərilməsini təmin edə bilirlər. 

 Elektron hökumət bölməsində Azərbaycanda görülən bütün genişmiqyaslı işlər, 2005-2008-
ci illərə görə “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı və 2010-cu ildə Azərbaycan 
Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının müəyyən şəkildə inkişafına görə 2010-
2012-ci illərdə Hökümət Proqramı (Elektron Azərbaycan) dilində reallaşmışdır. İlkin mərhələdə 
2005-2008-ci illər üzrə hökümət proqramında ən vacib məqsəd Azərbaycan Respublikasının 
mövcud informasiya cəmiyyətinə keçidin təmini olmuşdur. Bu nəzərdə tutulan proqram daxilində 
rabitə və mövcud informasiya texnologiyaları bazarında azad formada rəqabət mühiti yaradılmış, 
İKT-yə investisiyalar cəlb edilmiş, informasiya kommunikasiya texnologoyaları bölməsində 
normativ hüquqi baza yüksək şəkildə inkişaf olunmuş, mövcud telekommunikasiya infrastrukturu 
müəyyən formada müasirləşdirilmiş, əhaliyə, müəssisə və mövcud təşkilatlara təsvir edilən rabitə 
xidmətlərinin müəyyən şəkildə kəmiyyəti və keyfiyyəti daha da yüksəldilmişdir.[1] 

 Dövlət idarəçiliyinin həyata keçirilməsində elmi cəhətdən əsaslandırılmış yeni siyasi 
yanaşmaların axtarışları və işlənib hazırlanmasının hakimiyyət və cəmiyyət arasında qarşılıqlı 
münasibətlərin yeni modelinin yaradılmasının ölkəmiz üçün mühüm praktik əhəmiyyəti vardır. 
Belə yanaşmalardan biri də ölkəmizdə 2005-ci ildə “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramının 
qəbul edilməsidir. “E-Azərbaycan” Dövlət Proqramına uyğun olaraq “E-Hökumət”in formalaş-
dırılması məqsədilə 2005-2008 və 2010- 2012-ci illər üçün Tədbirlər Planının işlənib hazırlanması 
bu sahədə irəliyə doğru atılmış real addımlardandır. E-hökumətin yaradılması və inkişafı 
mürəkkəb bir proses olaraq, xeyli vaxt tələb edir. 2013-cü ilin ölkəmizdə “İKT ili” elan edilməsi 
bu sahədə qarşıda duran vəzifələrin həyata keçirilməsini əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirmişdir.  

 Elektron hökümətin inkişafına nümunə kimi hazırda ölkəmizdə operativlik, şəffaflıq, nəza-
kətlilik, məsuliyyət, etik davranış qaydalarına nəzarət və rahatlıq prinsipləri əsasında fəaliyyət 
göstərən “ASAN xidmət” mərkəzlərini qeyd edə bilərik.  

NƏTİCƏ 
 E-hökumət quruculuğunun mövcud strategiyasını, mərhələlərini, e-hökumətin strukturunu və 

onun inkişaf etmiş ölkələrdəki fəaliyyətini dünya təcrübəsinə görə təhlil edərək aşağıdakı 
nəticələrə asanlıqla gəlmək olar: 1.E-hökumət quruculuğu dinamik bir proses olub, bir sıra 
mərhələdə reallaşdırılır; 2.E-hökumət hökümət idarəçiliyində İKT-nin potensial üstünlüklərindən 
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işlətməklə reformalar aparmağa şərait yaradır; 3.E-hökumət layihəsinin reallaşdırılması ənənəvi 
mövcud inzibati proseslərə aid olan çatışmazlıqları aradan götüməklə hökümət idarəçiliyini 
keyfiyyətcə müasir mərhələyə qaldırır; 4.Ənənəvi dövlət strukturu tərəfindən isə e-hökumətdə 
siyasi və inzibati komponentlər ayrılır; 5.Bu yuxarıda sadaladığımız komponentlərə görə dünya 
praktikasında ehökumət quruculuğunun Qərb və Şərq modeli müəyyən şəkildə formalaşmışdır; 
6.Hər bir mövcud ölkədə e-quruculuq üçün müəyyən mühüm şərtlərin olması vacibdir.  
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