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İQTİSADİYYAT 

 
AZƏRBAYCANDA TURİZM İQTİSADİYYATININ 

İNKİŞAFINDA DÖVLƏTİN ROLU 
 

Həsənova P.Ə., dos. Eyvazov Z.S. 

BDU-nun “İqtisadiyyat” kafedrasının professoru, Bakı 

 

Açar sözlər: turizm sektoru, ümumdünya turizm təşkilatı, turizm potensialı, turizmin 

maliyyələşməsi. 

Keywords: tourism sector, world tourism organization, tourism potential, tourism 

financing. 

Turizm sektoru dünyada  xüsusi yerə malik olmaqla  beynəlxalq xidmətlər ticarətinin 

dinamik inkişaf edən  sahələrindəndir.  Turizm əhalinin   istirahətə, onun həyat səviyyəsinin 

keyfiyyətinin  yüksəldilməsinə və tələbatının ödənilməsinə  yönəldilən xidmət sahələrindən 

biridir.  

Son illərin statistik məlumatlarına görə, Azərbaycanda turizm daim inkişaf edən 

sahələrdən biri olmuşdur.  Bu sahə ölkəmizdə dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə 

çevrilməklə iqtisadi tərəqqi və yüksəlişin mühüm amili kimimqəbul edilir və Turizm 

sahəsinin infrastrukturu sürətlə inkişaf edir.  Ölkəmizdə “Turizm” haqqında qanun 4 iyun 

1999-cu ildə qəbul edilmişdir.  “Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin 

inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edildikdən sonra ölkədə turizm ehtiyatlarından  

səmərəli istifadə olunur.  

Müasir şəraitdə qloballaşma və resursların məhdudluğu,  qlobal sosial-iqtisadi hadisə 

kimi turizmin intensiv inkişaf meyllərini qoruyub saxlamaq, turistlərin  artan  və dəyişən 

tələbatlarını ödəmək məqsədilə  müxtəlif yanaşma və  üsulların axtarılması zəruridir. Bu 

yollardan biri kimi müxtəlif amillərin  təsir dərəcəsini müəyyən etməklə  turizmin inkişaf 

prosesinə  innovasiyalı yanaşmadan  istifadə edərək  turizm sektorunda təkrr istehsal 

prosesinin fasiləsiz, davamlı inkişafını təmin etməkdir. “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın  

əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri” haqqındsa Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamına  əsasən  11 

sektor üzrə Azərbaycan  iqtisadiyyatının  təfsilatlı inkişaf  planlarının işlənməsi məqsədi ilə 

işçi  qrup yaradılaraq, 2025-ci ilədək olan  dövrə uzunmüddətli  baxışın və 2025-ci ildən  

sonrakı  dövrə baxışın hazırlanmasına  dair müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.  İqtisadi inkişafın 

prioritet istiqamətlərindən biri kimi  ixtisaslaşmış turizmin müəyyənləşdirilməsi turizmin 

inkişaf istiqamətində görülən işlərin davamlılığına  xidmət etməklə yanaşı, ölkənin cəlbedici  

turizm məkanı kimi  qabaqcıl mövqe tutmasına  imkan yaradacaq, eyni zamanda, qarşılıqlı 

əlaqələrdən və mövcud turizm potensialından  səmərəli istifadə etməklə turizm sektorunun  

iştirakçıları arasında  əməkdaşlığın inkişafına  gətirib  çıxaracaqdır. Strateji Yol Xəritəsi 

turizmin  inkişafının  dəstəklənməsi, beynəlxalq  və yerli bazarlarda  yüksək rəqabət və 

keyfiyyətli turizm xidmətlərinin  təmin edilməsi,  milli dəyərlərə uyğun  turizm təcrübəsinin  

formalaşdırılması, müasir ideya və innovasiyalara əsaslanan yeni innovasiya  layihələrinin  

cəlb edilməsi turizmin inkişafı ilə əlaqədar  orqanların koordinasiyası kimi tədbirləri özündə 

əks etdirir.  

Son illərin statistik məlumatlarına görə, Azərbaycanda turizm daim inkişaf edən 

sahələrdən biri olmuşdur. Bakı şəhəri beynəlxalq miqyasda tanınan turizm məkanları ilə 

biznes və istirahəti üstün tutan turistləri cəlb etmək baxımından  daim turizm sektorunun  

inkişafının əsas təkanverici qüvvəsi olmuşdur. Çoxsaylı turizm altsektorlarının inkişafı isə 

əlavə olaraq, regional turizmin inkişafına da təkan vermişdir.  Təhlil göstərir ki, qonşu 

ölkələrdən daha çox turist cəlb etməklə, həmçinin qlobal mmiqyasda  daha çox tələbatın 
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olduğu ölkələr üçün ixtisaslaşmış turizm məkanına çevrilməklə  Azərbaycanın hər iki sahə 

üzrə  üstünlüyü daha da artırıla bilər. Azərbaycan mğvcud potensial və imkandan  səmərəli 

istifadə etməklə 2025-ci ildən sonrakı dövr üzrə perspektiv Azərbaycanı dünyada  turistlərin 

üstünlük verdikləri 20 turizm məkanından birinə çevirmək, mövcud turizm ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə göstəricilərinin maksimuma çatdırılmasını təmin etməkdir.  Qeyd olunan 

məqsədlərə nail olmaq  üçün hava əlaqəsinin və əlçatanlığın artırılması, çoxsaylı turizm 

növləri üzrə fiziki və sosial infrastrukturun və s. təkmilləşdirilməsi, yerli dəyərlərin 

beynəlxalq aləmdə  uğurlu təbliği mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Bu gün ölkəyə gəlir gətirən, əhalinin sosial – mədəni səviyyəsini yaxşılaşdıran  bütün 

iqtisadi sahələrin  inkişafı Azərbaycan +dövlətinin maraq dairəsindədir. Dövlətin bilavasitə 

dəstəyi  olmadan hər hansı bir sahənin inkişaf etdirilməsi mümkün deyildir. Bu baxımdan 

turizmin inkişafı da  dövlət tərəfindən dəstəklənir. Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq 

təcrübəni öyrənmədən turizmin inkişaf etdirilməsi yollarını düzgün müəyyənləşdirmək, onun 

səmərəli inkişafına nail olmaq  mümkün deyildir. Ayrı-ayrı ölkələrin  təcrübələrinə nəzər 

yetirdikdə görürük ki, bir sıra ölkələrdə turizmin inkişafının dövlət proqramı hazırlanır, vergi 

güzəştləri edilir, sərhəd –gömrük rejimləri sadələşdirilir. Dövlətin büdcəsindən turizmin 

inkişafına vəsait ayrılır, şəxsi turist şirkətlərinə az  faizli ödənişlə kreditlər verilir. Görülən bu 

islahatların hesabına  turizmin maddi – texniki bazası ildən-ilə genişləndirilir. Azərbaycan 

dövləti də beynəlxalq təcrübədən istifadə edərək turizmin infrastukturunun inkişafı üçün 

əsasən investisiya siyasətindən istifadə edilir.  Azərbaycan hökuməti  respublikanın icra və 

qaninverici hakimiyyət orqanlarının, xüsusilə Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin  diqqətini 

kommersiya strukturlarının birgə səyindən istifadə etməklə turizmin infrastrukturunun 

inkişafını müasir tələblər  səviyyəsinə qurmağa yönəldir. Lakin hələ beynəlxalq miqyasda 

istifadə olunan metodların ölkəmizdə turizmin inkişafına tətbiq olunması istiqamətində  çox 

az işlər görülmüşdür. Təəssüflər olsun ki, investorların hüquqlarının müdafiəsini təmin edən 

investisiya siyasətinin aktual problemləri ilə bağlı olan bir sıra hüquqi sənədlər 

hazırlanmamışdır. Bu hal isə turizmin inkişafını ildən – ilə ləngidir. Turizmin inkişafına mane 

olan halların aradan qaldırılması üçün dövlət səviyyəsində aşağıdakı  addımların atılması 

təklif olunur: 

- dövlət turizm təşkilatları üçün vergi güzəştləri tətbiq etməlidir; 

- turizm şirkətləri və təşkilatları gömrük rüsumlarından  və əlavə gəlir vergisindən azad 

olmalıdır; 

- dövlət turist təşkilatçılarına güzəştli kreditlər verməlidir; 

- turizm xidməti üçün  xaricdən gətirilən texnika və avadanlıqlar gömrük rüsumlarından 

azad olmalıdır; 

- kooperatov vergilərə güzəştlər edilməlidir və s. 

Bu istiqamətdə turizmin  inkişafına dövlət dəstəyi verilməsi hesbına həm turizm sürətlə 

inkişaf edə bilər, həm də əhalinin sosial iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşa bilər. Əhalinin milli gəliri 

artar, ölkəyə daha çox valyuta  kütləsi daxil olar, əhalinin böyük bir hissəsinin  məşğulluğu 

üçün şərait yaranar. Doğrudur, Azərbaycan Respublikası hələ 1999-cu ilin iyun ayının 04-də 

“Turizm haqqında” qanun  qəbul etmişdir. Həmçinin ölkə prezidenti 2002-2005-ci illərdə 

turizmin inkişafına dair 27 avqust 2002-ci il tarixli sərəncamla bölgələrdə turizmin inkişafı 

barədə  proqram qəbul etmişdir.  Həmin proqramda turizmin inkişafına  dair bir sıra dövlət 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqramda turizmin əhəmiyyəti  

qiymətləndirilmiş, onun inkişafının konkret yolları göstərilmişdir. Azərbaycanda turizmin 

inkişafı təkcə sosial-iqtisadi əhəmiyyət kəsb etmir. 

Çox mürəkkəb məkanda yerləşən ölkəmizin dünyada daha real şəkildə təqdim 

edilməsinə də böyük ehtiyac vardır. Azərbaycanın ərazilərinin tədricən işğal etmək istəyən 

Ermənistan dövlətinə qarşı əks təbliğat və təşviqat  aparmaq, ölkəmiz haqqında reallıqları  

dünya xalqlarına çatdırmaq üçün turizm əlaqələrinin çox ümdə  əhəmiyyəti vardır. Məlumdur 
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ki, turizm səfərlərinə gələn xaricilərin çoxu öz ölkəsinin tanınmış, yaxud da yüksək intellektə 

malik olan vətəndaşlarıdır. Həmin insanlara ölkəmizin tarixi və mədəniyyəti, onun mənəvi 

dəyərləri haqqında geniş məlumatlar verməklə biz, Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtmış 

oluruq. Onların çoxu öz ölkələrinə qayıtdıqdan sonra gördükləri və eşitdikləri haqqında  

ictimaiyyətə məlumatlar verir, kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar edirlər. Bütün bu 

reallaıqları nəzərə alaraq Azərbaycan dövləti turizmin sistemli şəkildə inişafına çalışır. 

Turizmin  qloballaşması  müasir dövrün  reallığıdır. Turizmin təşkilinə üstünlük verən ölkələr 

dünyanı tam şəkildə qəbul edir, onun hər yerində sülhün, əmin-amanlığın qorunmasına 

çalışırlar.çünki, müharibələr, münaqişələr, terror hadisələri turizmin inkişafına mane olan ən 

başlıca amillərdir. Məhz bu amilləri nəzərə alaraq Azərbaycan dövləti isə öz turizm siyasətini 

erməni terrorizminin ifşası çərçivəsində qurmalı, Ermənistan dövlətinin regionda  həyata 

keçirdiyi işğalçılıq siyasətini  dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmalıdır. Onu da qeyd 

etmək yerinə düşər ki,  ölkəmizdə turizmin müxtəlif növlərinin  inkişafına, turizm sahəsinə 

çalışan kadrların hazırlanmasına yeni təkan verəcək “Azərbaycan Respublikasında 2007-

2016-cl illər üçün turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı” qəbul edilib. Dövlət Proqramının 

əsas məqsədi “Turizm haqqında” Qanunda, habelə, digər müvafiq  normativ-hüquqi aktlarda 

nəzərdə tutulmuş müddəalara uyğun olaraq turizm sahəsində dövlət siyasətinin həyata  

keçirilməsini, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm 

sərvətlərindən səmərəli istifadə olunmasını, turizmin ölkə iqtisadiyyatının öncül 

istiqamətlərindən biri kimi tanınmasını və bu sahənin səmərəliliyinin artırılmasını təmin 

etməkdir.  

Azərbaycanda turizmin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulan əsas məqsədlər sırasında 

turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və onların genişləndirilməsi, turistlərin istirahəti, onların 

tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan xidmətlərin, ekskursiya və digər mədəni tədbirlərin 

çeşidinin genişləndirilməsi və müasir standartlara uyğunlaşdırılması, sanatoriya – kurort 

sərvətlərinin öyrənilməsi və davamlı istismarı, mehmanxanaların və digər turizm 

obyektlərinin tikintisinin genişləndirilməsi, turizm marşurutlarının artırılması, turizm 

növlərinin inkişaf etidirlməsi, prioritet turizm növü kimi mədəni turizm, ekoloji turizm və 

kənd yaşıl turizmi, rekreasiya turizmi sahəsində dövlət tənzimlənməsinin gücləndirilməsi, 

milli adət-ənənələrimizi, Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsini, ayrı-ayrı regionların və 

şəhərlərin tarixini əks etdirən materialların nəşr etdirilməsi və yayılması, milli sənətkarlıq  və 

suvenir məhsullarının istehsalının, həmçinin, satışının genişləndirilməsi kimi istiqamətləri 

qeyd etmək olar. 

Son illər ərzində turizmin təşkili ilə bağlı mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Prezident 

İlham Əliyevin turizm sahəsində dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı imzaladığı 

sərəncama əsasən Mədəniyyət və Turizm Naziliyinin əsasında Dövlət Turizm Agentliyi 

yaradılıb. 
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THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM ECONOMY 

IN AZERBAIJAN 
 

Summary 
 

Tourism is one of the main forms of recreation and entertainment, as well as the 

promotion of regional, economic and cultural values. In the context of globalization of the 

modern economy, the deepening of tourism ties between the countries is manifested. 

In modern conditions, globalization and limited resources, as a global socio-economic 

phenomenon, it is necessary to refine different approaches and methods in order to maintain 

the intensive development trends of tourism, to meet the growing and changing needs of 

tourists. 

According to recent statistics, tourism is one of the constantly evolving areas in 

Azerbaijan. 

 

 

ÖLKƏ ƏHALİSİNİN ƏRZAQLA TƏMİNATINDA QİDA SƏNAYESİNİN ROLU 

Professor Cavadov N.Ə. 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

Açar sözlər: qida sənayesi, istehlakçı zövqü, innovativ texnologiyalar, elm tutumlu 

istehsal,  ixrac yönümlü istehsal 

Keywords: food industry, consumer taste, innovative technologies, science-intensive 

production, export-oriented production 

“2008-2015-ci illərdə  Respublikamızda əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına 

dair Dövlət Proqramı” təsdiq edildi. Dövlət proqramının əsas strateji hədəfi kimi ərzaq 

təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının təmin edilməsi üçün institusional potensialın 

gücləndirilməsi müəyyən olunaraq bu hədəfə nail olmaq üçün bir sıra məqsədyönlü tədbirlər 

həyata keçirildi və bu gün də bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilməkdədir. 

Dünyada baş verən iqtisadi inteqrasiyanı nəzərə almaqla, respublikamızda qida 

sənayesinin inkişaf perspektivləri aşağıdakı istiqamətlərdə aparılması məqsədə uyğundur: 

- müəssisənin qəbul etdiyi xammalın istehsalı zamanı əsasən istehlakçıların zövqlərinin 

nəzərə alınması; 

- istehsal zamanı ən son texnologiyalardan və texnoloji avadanlıqların tətbiqi; 

- istehsal edilən məhsullar təkcə daxili bazar üçün deyil, ixrac yönümlü olmasının təmin 

edilməsi; 

- müəssisələrin fəaliyyəti üçün sağlam rəqabətin olması; 

- müəssisələrdə istehsal olunan məhsullara beynəlxalq standartların tətbiq edilməsi; 

- elm tutumlu istehsalın inkişaf etdirilməsi, elmi-tədqiqat institutları ilə birgə fəaliyyət 

təmin edilməlidir və s. 

Bu məqsədə nail olunması üçün əhalinin zəruri qida sənayesi məhsulları ilə təmin 

edilməsinin şərtləndirəcək yerli istehsalın tələbatı ödəyən məhsullar üzrə idxal problemlərinin 

tənzimlənməsi istiqamətləri müəyyənləşdirilməli, aqrar - ərzaq bazarının qorunmasına 

yönələn kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Emal sənayesinin əsas tərkib hissələrindən sayılan ölkə əhalisinin əsas ərzaq və digər 

sənaye məhsulları ilə təmin olunmasında özünə məxsus rola malik olan qida sənayesində 

məhsulun həcminə nəzər salsaq görərik ki, istehsal əsasən qeyri - dövlət sektoru hesabına 

həyata keçirilir. İllər üzrə statistikaya nəzər salsaq görərik ki, emal sənayesində ümumilikdə 

2015-ci ildə ümumi sənaye məhsulunun həcmi – 7880,4 milyon man., 2020-ci ildə isə – 

11848,3 milyon man. olmuşdur. 

Emal sənayesinin əsas aparıcı sahələrindən olan qida sənayesində isə ümumi sənaye 
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məhsulunun həcmi müvafiq olaraq 2015-ci ildə 2307,6 milyon man., 2020-ci ildə 3884,3 

milyon man. təşkil etmişdir. 

Statistik rəqəmlərdən görünür ki, ölkəmizdə son illərdə qida sənayesi məhsullarının 

həcmi artmışdır. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının əhalisinin mühüm qida sənaye məhsulları ilə 

təminatının daha da yaxşılaşdırılması digər maddi və qeyri - maddi istehsal və xidmət 

sahələrinin də üzvi sürətdə inkişafını səbəbləndirir və ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik 

problemləri həll olunur. Ümumiyyətlə, bu problemin həlli əhalinin həyat tərzini, onun hansı 

iqtisadi səviyyəyə uyğun yaşamasını, həyat tərzlərinin hansı keyfiyyət ölçülərində 

mövcudluğunu göstərir. 

Əhalinin qida sənayesi məhsulları istehsalı ilə təminatının yaxşılaşdırılması cəmiyyətin 

mühüm iqtisadi - sosial vəzifələrindəndir. Ölkəmizdə bu istiqamətdə qəbul edilmiş Dövlət 

Proqramlarına əsasən respublikamızda regionların əhalisinin zəruri yeyinti məhsulları ilə 

təminatının daha dolğun ödənilməsi üçün kompleks tədqiqat işlərinin aparılması tələb olunur. 

Bu vacib problemlə bağlı bu istiqamətdə bütün əlaqədar sahələr vahid bir mərkəzdə 

koordinasiya olunmalı və qarşıda duran konkret vəzifələrin icra olunması məqsədə uyğun 

hesab edilməlidir. 

Problemin əsaslı sürətdə həll edilməsi məqsədi ilə aşağıdakıların yerinə yetirilməsi 

məqsədəuyğun hesab edilməlidir: 

- əhalinin konkret yeyinti sənaye məhsullarına olan tələbatlarının öyrənilməsi və 

perspektiv dövr üçün onun həcminin artırılması istiqamətində bazarların monitorinqi; 

- bölgələrin əhalisi üçün əlavə ərzaq ehtiyatlarının yaradılması; 

- həmin bölgə daxilində bəzi yaşayış məntəqələrində çatışmayan yeyinti sənaye 

məhsullarına olan tələbatın ödənilməsi üçün digər yerlərdən ərzaq köməkliyinin göstərilməsi; 

- bölgələrin digər iqtisadi regionlar ilə əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi və 

ümumiyyətlə investisiya, innovasiya siyasəti genişlənməsi, yüksək texnologiyaların tətbiqi 

genişləndirilməlidir. 

Bunlar edilməzsə həmin sahənin inkişafında çətinliklər aradan qalxmayacaq. Yəni, 

sahənin inkişafı üçün konkret real iqtisadi mexanizmlər tətbiq olunmalı, aparılan işlərin yerinə 

yetirilməsi nəticəsində nəzərə çarpacaq səmərə əldə edilməsinə şərait yaranmalıdır. 

Dövlətin iqtisadi siyasəti ölkədə yeyinti məhsullarının ümumi həcmində idxal olunan 

məhsulların xüsusi çəkisinin 10-20%-dən çox olmamasına yönəldilməlidir. Sənayenin ölkə 

iqtisadiyyatında oynadığı rol, kompleksə daxil olan hər bir sahənin inkişafının sənaye və onun 

sahələri ilə qarşılıqlı təsərrüfat əlaqələrinin nəticəsindən asılıdır. Sənayenin inkişafı və onun 

miqyasının daha da genişləndirilməsi sosial siyasi baxımdan da, cəmiyyətin sosial 

strukturunun təkmilləşdirilməsi nöqteyi - nəzərindən də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Məhz burada cəmiyyətin ən qabaqcıl və mütəşəkkil sosial qrupu olan fəhlə sinfi 

fəaliyyət göstərir. Sənaye inkişaf etdikcə həmin sosial stukturundakı çəkisi artır və bütövlükdə 

cəmiyyət üzvlərinin sosial fəallığı yüksəlir, bu isə cəmiyyətin irəliyə doğru inkişafına təkan 

verir. 

Beləliklə sənayenin inkişaf etdirilməsi iş yerlərinin açılmasına, fəhlələrin sayca artması 

- əgər proses yeni texniki əsaslarla aparılarsa onların peşə - ixtisası tərkiblərinin keyfiyyətcə 

dəyişməsi nəticədə həmin sinfin cəmiyyətin sosial strukturunda çəkisinin yüksəlməsinə səbəb 

olur, cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilir. 

Lakin son illərdə sənayenin digər sahələrindən olan maşınqayırma, avtomobil sənayesi, 

tikinti materialları (sement, boya və s.) sənayesi və s. özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 

qoyulmuşdur və sənayenin perspektiv inkişafının hazırlanması zamanı özlərinə məxsus yer 

tuturlar. Kənd təsərrüfatının verdiyi məhsul əsasında fəaliyyət göstərən yeyinti və yüngül 

sənaye sahələrinin geniş imkanları vardır. Bu gün əhalinin əksəriyyətinin kənd yerlərində 

məskunlaşdığını nəzərə alsaq, həmin sənaye sahələrinin inkişafının əhalinin maddi rifahının 
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yaxşılaşdırılmasında və milli iqtisadiyyatımızın inkişafında rolu daha aydın görünər. 

Sənayenin perspektiv inkişafında əsas məsələlərdən biri də, onun optimal həlli yolunun 

tapılmasıdır. 

Hər bir sənaye sahəsi özünə uyğun ixtisaslaşdırılmış maşınqayırma istehsalına malik 

olmalıdır. Bütünlükdə sənayenin sahə quruluşunun təkmilləşdirilməsi maşınqayırmanın da 

sahədaxili quruluşunda dəyişikliklərə səbəb olur. Buna görə də respublikamızın maşınqayırma 

kompleksi, mövcud olan təsərrüfat sahələrinin texnika ilə təmin olunmasına, ölkəmizin öz 

ehtiyaclarını təmin etmək işinə yönəldilməlidir. 

Dünyada inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin 

möhkəmlənməsi, iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi milli iqtisadiy-yatın bütün sahələrində 

davamlı inkişafın təmin olunmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Müasir dövrdə sənayenin 

davamlı inkişaf strategiyasının başlıca vəzifəsi ölkənin sənaye məhsullarına olan tələbatının 

daxili imkanlar hesabına ödənilməsi və ixrac yönümlü məhsullar istehsalıdır. 

Təbii ki, qeyd olunan məsələlərin uğurlu həlli əhalinin işlə təmin olunmasının 

yüksəldilməsinə, yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılmasına, ölkədə sosial - iqtisadi şəraitin 

yaxşılaşdırılmasına nail olunmasına şərait yaradacaqdır. 

Ölkə əhalisinin zəruri qida sənayesi məhsulları ilə təmin edilməsi ayrı - ayrı ərazilərdə 

yaşayan əhalinin alıcılıq qabiliyyəti və bölgənin maliyyə imkanlarından bilavasitə asılıdır.  

Son illərdə bu aktual problemin həllində ölkənin maliyyə qurumları daha aktiv rol 

oynayırlar, zəruri qida sənayesi məhsullarının istehsalını, ümumiyyətlə aqrar - sənaye 

kompleksinin inkişafını stimullaşdırır, sənaye məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi yolları axtarırlar. Əhalinin zəruri qida sənayesi məhsulları ilə təminatının daha 

dolğun ödənilməsi istiqamətində yüksək texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı tədqiqatlar aparılır, 

daha səmərəli strategiyalar hazırlanaraq həyata keçirilir. 
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THE ROLE OF THE FOOD İNDUSTRY İN THE FOOD SUPPLY OF THE 

COUNTRY'S POPULATİON  
 

Professor Javadov Natig Ali 

University of Technology of Azerbaijan 

Summary 

The main purpose of the reforms implemented in the field of industry in the country in 

recent years is to restore and restructure the existing industrial enterprises, to produce 

industrial products that meet world standards, to ensure sustainable and sustainable 

development of industry. 

In the long run, international and globalization problems will have little effect on the 

provision of the population of the republic with the necessary food products. To this end, the 

country's leadership should pay special attention to this area, as well as carry out regulatory 

and control work. 

https://uteca.edu.az/?lng=1
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Açar sözlər: universitetlər, elmi- tədqiqat  mərkəzləri, ali təhsil sistemi, biliklər 

iqtisadiyyatı, tədqiqat universiteti.  

Giriş 

Universitetlər təkcə təhsil mərkəzləri kimi deyil, həm də elmi- tədqiqat  mərkəzləri kimi 

qəbul olunur və ixtisaslaşır. Burada təhsilalanları öyrətməklə yanaşı, müxtəlif istiqamətli və 

geniş miqyaslı elmi tədqiqatlar da aparılır. Təhsil müəssisəsinin cəlbediciliyi, təhsilin dəyəri, 

şübhəsiz, universitetlərin elmi statusuna, yəni tədqiqatların nəticələrinə uyğun olaraq 

müəyyənləşdirilir.  

Təcrübə göstərir ki, təbii sərvətlərin bolluğu cəmiyyətin inkişafının əsas göstəricisi 

deyil, başlıcası, bu sərvətlərin cəmiyyətin hərəkətverici qüvvəsi olan insan kapitalına 

çevrilməsini təmin etməkdir. Bu, indiki mərhələdə ali təhsil sisteminin ən zəruri vəzifəsidir. 

ABŞ, Yaponiya, Cənubi Koreya və digər inkişaf etmiş ölkələr malik olduqları maddi 

resurslardan daha çox təhsil sisteminin yetişdirdiyi insan kapitalından böyük gəlirlər əldə 

etmişlər. 

Biliklər iqtisadiyyatına əsaslanan indiki inkişaf, xüsusən ali təhsil sistemində elmi 

potensialın və elmi məhsulların kommersiyalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Müasir dövrdə 

universitetlər qlobal dünya iqtisadiyyatının tərkib hissəsi kimi qlobal bilik xidmətləri 

bazarında ən mütərəqqi bilik və yaradıcı intellektual sahədə aparıcı oyunçular kimi çıxış edir. 

Bu kontekstdə bir çox dünya ölkələrinin hökumət nümayəndələri yaxşı başa düşürlər ki, 

onların qabacıl universitetlərinin dünyanın intellektual və elmi inkişafı prosesində avanqard 

sırada olması vacibdir.  

Universitetlərdə bilik istehsal olunur və  burada istehsal edilən biliklər ictimaiyyətin 

hüquqi, sosial-iqtisadi qərarlarına ciddi təsir göstərir. Məhz buna görə də, Qərb 

universitetlərində sosial elmlərin nümayəndərini  «düşüncə fabrikaları (think thanks) və ya 

“düşüncə polisi”  olaraq adlandırılırlar [Məmmədov, 2020].  

Modern ali məktəblərin məqsədi öyrətmək deyil, öyrənmək olmalıdır. Öyrənməsini 

bilməyən ali məktəblər, öyrədən müəssisə də ola bilməz, yəni özü öyrənməyənin,  başqasını 

öyrədə bilməsi mümkünsüzdür. Qlobal səviyyədə patentləşdirmə işlərinin icmalından belə bir 

nəticə çıxarmaq olar ki, biotexnologiyalar sahəsində elmi tərəqqinin mühərriki kimi firmalar 

yox, məhz universitetlər çıxış edir. 

Müasir universitetlərdə elmi fəaliyyət  üç məqsəd naminə inkişaf edir: 

1. Araşdırma yolu ilə bilik istehsal olunur. Universitet insan biliyinin gücü çərçivəsində 

olan hər şeylə maraqlanır və tədqiq edir;   

2. Araşdırma tədris prosesində istifadə edilərək  gələcək nəsilləri bilikli hazırlayır; 

3. Cəmiyyətin və xüsusulə də, əmək bazarının ehtiyacına uyğun keyfiyyətli kadr və ya 

mütəxisslər hazırlayır [Məmmədov,2020]. 

Beləliklə, «bu gün dünyada ictimaiyyətin və iqtisadiyyatın ehtiyaclarına universitetlərin 

elmi-tədqiqatları cavab verirmi?» mövzusu ən çox müzakirə edilən mövzular sırasında yer alır 

və məqalədə bu suallara cavab axtarılır.   

Universitetlərin tarixi inkişafı  

Klassik universitet dedikdə, adətən, təsəvvürlərdə uzun illər ərzində toplanmış, 

saxlanılmış və universial liberal bilik ötürmək qabiliyyətinə malik olan universitet nəzərdə 

tutulur. Bu ideyanın inkişafı və institusional formalaşması XIX-XX əsrlərdə ali məktəb 

modelləri formasında inkişaf etmişdir. Məsələn, liberal təhsil modeli, yaxud Britaniya internat 



13 

 

tipli model,  daha sonralar isə ABŞ-da Çikaqo modeli, Fransada “Böyük məktəb” modeli 

diqqət çəkmişdir. Onların hər biri öz qarşısına bir vəzifə kimi  cəmiyyətin elit mədəni və 

intellektual təbəqəsini formalaşdırmağı qoymuşlar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, “Böyük məktəb” modeli və liberal model dünya səviyyəsində 

tanınmağa nail ola bilməmişdir. Belə ki, bu məktəblərdə ciddi tədqiqat işləri yox idi, buna 

görə də intellektlərə elitar və legitim şəkildə təsir etmək imkanları az idi. Avropada təhsil 

məkanı ilə bağlı mübahisələrdə islahatlar modelli alman universiteti qalib gəldi, Məsələn, 

XIX əsrdə dünya səviyyəsində alman universitet elmi böyük nailiyyətlər əldə etmişdi və bu 

proseslər XX əsrin 30-cu illərinin axırına kimi davam etmişdir.  

XIX əsrdə alman islahatçılarının fəaliyyəti nəticəsində yeni universitet ideyası, yəni 

neoklassik universitet ideyası formalaşmışdır. Alman ənənəsində çoxlu sayda görkəmli 

müəlliflər olsa da, W. Humbolt adı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki o, nəzəriyyətçi olmaqla 

bərabər, həm də təcrübəçi idi. Berlin Universiteti Prussiya Elmlər Akademiyasının bazasında 

1810-cu ildə onun xüsusi əməyi və ideyası əsasında yaradılmışdır. Bundan sonrakı illərdə isə 

Berlin Universitetinin bazası və nümunəsi əsasında Almaniyanın və digər ölkələrin 

universitetləri modernləşmişdir.  

Qumboldtun universitet ideyasının əsasında elmin institusional inkişafı və alman 

xalqının mənəviyyatının inkişafı yer almışdır. Belə ki, həqiqət elmi yolla axtarılmalıdır. Buna 

görə də universitetin mühüm vəzifələrindən biri elmi tədqiqatlar olmalıdır. Biliklərin 

verilməsi və həqiqətə nail olunmasında bacarığın formalaşması sonrakı mərhələdə insanların 

mənəvi baxımdan inkişafını təmin edir. 

Beləliklə, klassik (orta əsrlər) universitetlərdə - yeni bilik istehsal olunmur, elmi 

tədqiqat işləri aparılmır. Əsas məqsəd keçmişin biliklərini qorumaq və ya kilsə doktrinlərini 

öyrətmək idi. Yəni müzakirə etdilər, amma heç bir şey kəşf etmədilər. Tədqiqat universiteti - 

W. Humbolt tipli universitetlər (Aydınlanma universitetləri) – təhsilalanlarin düşüncələrində 

elmi nəzəri fikirlərin canlanması və elmin əsas qanunlarını diqqətə almaları mövzusunda 

onları cəsarətləndirmək üçün bu biliklərin necə kəşf edildiyini örnəklərlə açıqlamaqdır. 

Tədqiqat universiteti–elmi fəaliyyətlə tədris prosesinin real inteqrasiyası əsasında elm və 

təhsil fəaliyyətini eyni dərəcədə səmərəli həyata keçirən, qabaqcıl elmi tədqiqatlar aparan, 

keyfiyyətli elm, tədris mühitini təmin edən, yüksək elmi-pedaqoji  kadr potensialına malik 

olan ali təhsil  müəssisəsi və ya elm-təhsil mərkəzləridir.  

İnnovasiyayönlü universitet, yəni   universitet  və biznes əməkdaşlıq tipli təşkilatlarda 

isə elmi tədqiqatların, biliklərin  kommersiyalaşdırılması təmin olunur. Təhsil-elm-innovasiya  

üçbucağında elm əsas təşkil edir və elmi fəaliyyətin formal xarakterdən, mücərrəd məzmun-

dan xilas edilməsi, eləcə də universitetlərdə  elmi fəaliyyətin idarə edilməsinə ənənəvi 

yanaşmanın dəyişməsi zərurəti yaranır. Universitetlər təhsil-elm-istehsal üçbucağı prizmasın-

dan qiymətləndirilir. Cəmiyyətdə artıq birmənalı olaraq qəbul edilir ki, praktika ilə əlaqəsi 

olmayan elm, elm və praktika ilə əlaqəsi olmayan təhsil, təhsil və elmlə əlaqəsi olmayan 

biznes mümkün deyil.  

“Hal-hazırda ABŞ-da əksər aparıcı sənaye sahələrinin formalaşmasının 80%-dən çoxu 

universitetlərində icad edilən yeniliklərlə bağlıdır”  [Мамедов З.Ф. (2019)]. 

Beləliklə, müasir universitet elmtutumlu texnologiyalar və innovasiyalar yaradır, sənaye 

ilə sıx əməkdaşlıq edir, biliklərə əsaslanan məhsul istehsalçısına çevrilir, əmək bazarı üçün yeni 

iş yerləri təklif edir, texnoparklar, startaplar vasitəsilə real bazarda biznes subyekti qismində 

iştirak edir.  

Müasir universitetlərin missiyası 

Müasir universitetin missiyası – sürətli dəyişikliklər şəraitində necə yaşamaq sualına 

cavab tapmaq, praqmatik yanaşmaları müəyyənləşdirmək, bazar iqtisadiyyatı şəraitində insan 

həyatının bütün sahələrinə aid problemləri öyrənmək, cəmiyyətin sürətli diferensiasiyasını 
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izləmək, araşdırmaq və bu proseslərdə ali təhsil müəssisəsinin xüsusi yerini tapmaqdan 

ibarətdir.  

Müasir çağıırışlar və informasiya erasında universitetin əsas missiyalarını R. A.  Barnett 

belə umimiləşdirir [Barnett R.,1999]:  

– özünün kommunikasiya imkanlarını genişləndirmək, fənlərarası inkişafı təmin etmək, 

mədəniyyətlərarası dialoqu genişləndirilmək, bu proseslərə yeni iştirakçıları cəlb etmək, kritik 

düşüncənin formalaşdırılmasına nail olmaq; 

– fənlərarası tədqiqat metodologiyasını inkiaşf etdirməli və təhsil sahəsinin bütün 

agentlərinə tədqiqat prosesində iştirak üçün eyni şəraiti yaratmaq; 

– təhsil sahəsi agentlərinin sosial quruluşunu formalaşdırmaq və onların yeniliklərə 

hazırlığını təmin etmək; 

– təhsil sahəsi agentlərini yeni biliklərlə təmin etmək, bacarıq və yeniliyi inkişaf 

etdirmək, qeyri-müəyyən situasiyalarda qeyri-standart yeni qərarların verilməsi bacarığını 

aşılamaq.  

Modern universitetlər həm tədqiqat, həm də tədris prosesini həyata keçirən araşdırma 

müəssisələridir. Universitetlər elmi bilikləri öyrənmək arzusunda olanlara çatdıran və elmi 

araşdırmaları fasiləsiz davam etdirən elmi mərkəzlərdir. 

 

 

Mənbə: Zahid Məmmədov. Universitetlərin elmi fəaliyyətində yeni trendlər: Beynəlxalq 

təcrübə və UNEC reallığı // UNEC –də elm aylığı: məruzə və çıxışlar. Bakı: “İqtisad 

universiteti”nəşriyyatı, 2020. S 52. 

Universitetlərin inkişafı ilə bağlı yeni paradiqmalar 

Dünya səviyyəli universitetlərdə dövlət statusuna və ya özəl sektora aid olmalarından 

asılı olmayaraq, dünyanın ən yaxşı tədqiqatçıları işləyir və müxtəlif ölkələrdən ən yaxşı 

tələbələr təhsil alırlar; onlar beynəlxalq mühitdə baş verən hadisələrə və tendensiyalara, 
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çağırışlara uyğun hərəkət edir və bunları nəzərə alırlar; onlar yorulmadan dünya səviyyəli 

aktual problemlərin həllinə çalışr və başqa təşkilatlarla fəal şəkildə əməkdaşlıq edirlər.  

Müasir dövrdə universitetlərin inkişafı ilə bağlı Cəmil Səlminin konsepsiyası daha çox 

məzmunlu hesab olunur və universitetlərin inkişafı ilə bağlı 3 əsas əlaməti fərqləndirir 

[Салми Дж.,2009]:  

1) istedadlıların cəmləşməsi (müəllimlər, tələbələr və inzibatçılar arasında);  

2) resursların bolluğu (maliyyə və infrastruktur);  

3) çevik idarəetmə (idarəetmədə sərbəstlik, innovativ qərarlar və bürokratik baryerlərin 

yoxluğu).  

Bu qeyd olunanlar üç əsas həlledici funksiyada özünü göstərir: 1) yüksək ixtisaslı 

kadrların hazırlanması; 2) elmi tədqiqatlar və 3) cəmiyyətin rifahı.  

Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması ilə bağlı qeyd etmək mümkündür ki, dünya 

səviyyəli universitetlər kadr ehtiyatlarının yaradılmasına səy göstərir, bununla da dünyanın ən 

istedadlı və güclü kadr ehtiyatını formalaşdırmış olurlar, eyni zamanda milli və qlobal 

səviyyədə bu sahədə ən mühüm resursları təmin edirlər.  

Elm tədqiqatlara gəlincə isə dünya səviyyəli universitetlər ən qabaqcıl tədqiqatlarla 

məşğul olur və müasir dövrün ən yaxşı kəşflərinə səy göstərir, bununla da beynəlxalq 

səviyyədə bu sahədə  mühüm vəzifələri yerinə yetirməklə, bəşəriyyətin rifahını 

yaxşılaşdırırlar.  

Nəhayət, dünya səviyyəli universitetlər insanlıq naminə qlobal problemlərin kompleks 

həlli istiqamətində töhfələr verirlər və bütün dünyada davamlı inkişafa, bəşəriyyətin 

inkişafına təkan verirlər.  

Dünya səviyyəli universitetin yaradılmasına beynəlxalq təcrübədən yanaşdıqda üç əsas 

strategiya fərqlənir:  

1) potensialı mövcud olan bir neçə universitetlərin səviyyəsinin artırılması və onların 

qabaqcıl təhsil müəssisəsinə çevrilməsi;  

2) bir neçə universitetin birləşməsi nəticəsində yeni universitetin yaradılması, dünya 

səviyyəli universitetə xas olan sinergetik inkişafın (effektin) yaradılması;  

3) sıfırdan başlayaraq yeni universitetin yaradılması.  

Bu üç strategiyanın hər birinin öz üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri vardır.  

 

Universitetlərdə tədris prosesinin    qarşısında yeni çağırışlar  

1. Devid Koen “Ловушки преподавания» əsərində yazır: “Burada bizim qarşımızda 

mahiyyətcə iki vəzifə dayanır. Birincisi, elə etmək lazımdır ki, tələbələr bilikləri sadəcə 

istehlak formasında qəbul etməsinlər və onları mənimsəyərək öyrənsinlər. İkincisi, feedback –

i artırmaq və daha da rəngarəng etmək lazımdır, tələbələr  və müəllimlər arasında əlaqə və əks 

-əlaqə olmalıdır. Tələbələri sərbəst fəaliyyət istiqamətinə stimullaşdırmaq lazımdır”[ Дэвид 

К.Коэн.,2017].  

2. Tələbələr  müzakirələrin aktiv iştirakçısı olmalı və onlar düşünərək öyrənməlidirlər. 

Lakin ictimai və sosial elmlər üzrə kimsə kitab oxumursa, onu nəyəsə və  necə öyrətmək olar? 

Bu isə adi mövzular deyil, əksinə müzakirəyə və düşüncəyə əsaslanan mövzulardır.Ancaq 

müasir tələbələr elmi və tədris əhəmiyyətli kitablardan az istifadə edir. Əgər elmi kitab 

mütaliə etmirsə , deməli, müvafiq mövzunun quruluşunu izah edə bilməyəcəkdir.  

3. Professor  və ya lektor tədris prosesində apardığı elmi –tədqiqat işləri ilə tələbələri 

tanış etməlidir. Başqalarının hazırladığı dərslikdən dərs demək tələbələrin diqqətini 

yayındırır. Professor dərsdə öz elmi fəaliyyəti haqqında, yəni  apardığı tədqiqatın 

müzakirəsini təşkil etməlidir. Özünün tədqiqatlarını tələbələrin ictimai müzakirəsinə təqdim 

etməyənlər heç bir halda yaxşı lektor və ya müəllim ola bilməz.  
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4. Tələbələrə akademik bacarıqlar yeni formada öyrədilməlidir. Bu bacarıqlar 

çoxməzmunludur və kritik düşüncəni formalaşdırır, səmərəlidir, həm də mühüm problemləri 

müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

5.  Düşüncənin Google –laşdırılması. Biz artıq həqiqətən beynin vasitəsilə yox, Google 

–un köməyi ilə fikirləşirik. Ən başlıcası, internet tənqidi düşüncəni söndürür və o bu cür 

fikirləşməyi öyrətmir. Tənqidi düşüncəni kitablar öyrədir, bunun üçün keçmiş bilik sisteminin 

meyarları, o cümlədən ensiklopedik biliklər daha çox önəmlidir. İnternet bilikləri və 

informasiyanı kifayət qədər sadələşdirir və həzm etmək üçün asanlaşdırır, nəticədə, insanı 

tənqidi düşüncədən məhrum edir. Hamı çalışır ki, nə isə asan və daha gözə soxulan ideyaları, 

frazaları və nəzəriyyəni önə versin və onun köməyi ilə izah etsin. Bu məsələ təkcə müəllimlər 

üçün yox, həm də cəmiyyət üçün xarakterikdir. 

 6. Vəziyyət həm də onunla kəskinləşir ki, müasir dünyada universitetlər bilik üzərində 

“inhisarını” itirməkdədirlər. E.Tofflerə görə informasiya erasında çoxlu sayda bazar 

strukturları öz hakimiyyətini itirir və dünyanın yenidən bölüşdürlməsi başlanır [Тоффлер, 

2009]. Bu tezis daha çox universitetlər üçün qəbul olunandır. Belə ki, orta əsr universitetləri 

dövründə onların çoxlu sayda imtiyazları var idi: əgər kimsə bilik almaq istəyirdisə yalnız 

onların yanına getməli idi (professorlar, kitablar, kitabxanalar, laboratoriyalar).  

Professorlarla tələbələr arasındakı münasibətlərdə “monoloq” formatı ikincilərdə 

psixoloji komplekslər yaradır. Bundan əlavə, tədqiqatlar göstərir ki, lektora qarşı 

münasibətlərdə qıcıqlanmalar artmaqdadır və onlar bu münasibətlərdən yorulurlar. Belə 

ehtimal olunur ki, tələbə üzərində ağır çəkili fiqurun “asılması” ona əlavə psixoloji təsir 

göstərir; stulda əyləşən adam daha yaxşı qəbul olunur. Bu halda, lektorun “danışan başı” 

tələbələr üçün canlı insan kimi daha üstün hesab olunur.  

Müasir gənclər yaşlı nəsil qarşısında müəyyən ənənəvi münasibətləri transformasiya 

etdiklərindən, onlar saatlarla abstrakt izahlara qulaq asmaq istəmirlər, onlara lektorla canlı 

əlaqə lazımdır. C.Barberin qeyd etdiyi kimi bu gün tələbələr danışıq tələb edir, mühazirələr 

yox. Müasir insanın yetkin ağlı mühazirələrin ləng prosedurlarına qarşı etiraz edir. 

Mühazirələrin başqa bir xüsusiyyəti də odur ki, bu üsul yeni biliklərin ötürülməsi üçün rahat 

bir forma deyildir və kifayət qədər prinsipial olaraq texnoloji nöqsanlara malikdir. Söhbət 

ondan getmir ki, böyük auditoriyada kimsə materialları tez mənimsəyir, digərləri isə bunu 

ləng qəbul edir. Lektor müəyyən templə çıxış edir, dinləyicilər isə, adətən, üç qrupa bölünür: 

1) bəzilərini bu qane edir; 2)  Bəziləri mühazirənin bütün müddəalarını mənimsəməyi 

çatdırmır; 3) Mövzunun zəif tempdə aşılanması kimlərəsə cansıxıcı gəlir.  

İnsanların temperamenti və koqnitiv bacarığı bərabər olmadığına görə hamıdan 

biliklərin ötürülməsi istiqamətində vahid tempin sərgilənməsini tələb etmək doğru olmaz, 

həm də bu hal dinləyicilərin bir hissəsində əks effekt verəcəkdir. Buna görə də sərbəst şəkildə 

evdə və ya kitabxanalarda materialların öyrənilməsi daha rahatdır, yəni hər bir insan özü üçün 

rahat olan oxuma tempini seçir.  

Bu gün universitetlərdə professorların mühazirələri əvvəlki dövrdə olduğu qədər dəyərə 

malik deyil, bu mühazirələrdə deyilənlərin hamısını sərbəst şəkildə internetdə oxumaq 

mümkündür. Universitet kitabxanaları da qiymətdən düşmüşdür, çünki burada da internet 

öndədir və tələb olunan materiallar operativ şəkildə internetdən tapılır. Universitetlərin 

istehsal strukturlarından ayrı düşməsi də professorları darıxdırıcı və maraqsız etmişdir. Bütün 

bunlara əlavə olaraq, hər yerdə professorların gəlirləri azalmaqdadır. Yada salaq ki, orta 

əsrlərdə Alman professorlarının gəlirləri o səviyyədə idi ki, belə bir söz gəzirdi: “O, professor 

kimi yaşaya bilər” [Балацкий Е.В., 2015].  

Universitetlərdə elmi fəaliyyət 

Müasir universitetlərdə elmi fəaliyyətin idarə edilməsi sistemi bu prioritet  istiqamətləri 

əhatə edir: Elmi fəaliyyətin təşviqi sisteminin  idarə edilməsi; Elmi araşdırma layihələrinin 

idarə edilməsi; Universitet-biznes və ya real sektor əməkdaşlığının idarə edilməsi; Tədqiqat 
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mərkəzləri, institutlar və onların idarə edilməsi; Real və virtual araşdırma laboratoriyalarının 

idarə edilməsi; Texnologiyaların transferinin idarə edilməsi; Elmi jurnal və nəşr fəaliyyətinin 

idarə edilməsi; Elmi fəaliyyətdə akademik etik prinsiplərin təmin olunmasının idarə edilməsi 

və elmi fəaliyyətin ölçmə  və qiymətləndirmə sisteminin (elmmetriya) idarə edilməsi. 

Konkret elmi nəticə necə əldə olunur?  sualı olduqca düşündürücüdür. Adətən, bu suala 

cavab ictimaiyyətə böyük əhəmiyyətli elmi tədbirlərdə məruzələr və onların müzakirəsi 

zamanı məlum olur. Birinci, dərcetmə – məruzənin tezisləridir. Növbəti mərhələdə tədqiqat 

dərinləşdikcə məruzə məqaləyə çevrilir və hər hansı bir tematik topluda və ya elmi jurnalda 

dərc olunur. Birinci halda ideyanın tez yayılması daha çox diqqət çəkir, belə ki, tematik toplu 

faktiki olaraq kollektv monoqrafiyaya çevrilir və qrup şəklində tədqiqatçıların əldə etdikləri 

nəticələri özündə əks etdirir. Növbəti mərhələ isə jurnalda dərc olunma və ya monoqrafiyanın 

buraxılması ilə yekunlaşır və bu mərhələnin bitməsi baş verir Yaxşı monoqrafiya – bir neçə 

məqalələrin (elmi nəticələrin) mexaniki birləşməsindən ibarət deyildir, elmi nəticələri özündə 

əks etdirən əsərdir. Dərsliyin yaradılmasında isə daha çox geniş yayılan və istifadə olunan, o 

cümlədən tədris prosesinə daxil edilən materiallara üstünlük verilir.  

Beləliklə, elmi nəşrlərin təbii zənciri bundan ibarətdir: məruzələrin tezisləri; tematik 

toplular; monoqrafiyalar; dərsliklər. Bu halda konfransların materialları, məqalələr toplusu, 

monoqrafiyalar, dərsliklər, başqa sözlə, dərc olunanların əsas kütləsi (elm və texnikanın 

inkişafına yönəlmiş) inkar olunur. Konfransların materiallarına, yəni ideyaların ilk dəfə dərc 

olunduğu nəşrlərə daha çox əhəmiyyət verirlər.  

Müasir dövrdə elmi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi proseslərini həyata 

keçirən inzibatçılar, əsasən, nəşr sayı və elmi jurnallarda istinad edilmələrindən istifadə 

edirlər. Bizim fikrimzicə, elmi işçilərin və kollektivlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi çox 

ciddi ekspertizaların nəticəsi əsasında aparılmalı və elmi nəticələrin publik olaraq 

müzakirəsindən sonra həyata keçirilməlidir. Elmi jurnallarda dərc olunanlar və istinadların 

sayına görə hesablanan elmmetrik göstəricilər yalnız məlumat – yardımçı rolunu oynaya bilər. 

Məsələn, 1995-ci ildə fiziologiya və tibb üzrə Nobel mükafatı almış Ed Lyus çox az məqalə 

dərc etdirmiş və aşağı h– indeksə malik olmuşdur. 

                                   Universitetlərdə elmi nəşr siyasəti 

Son onilliklərdə akademik həyatın əsas problemlərindən biri də tədris vəsaitləri (dərslik, 

dərs vəsaitii, metodik göstəriş, metodik rəhbərlik) və elmi nəşrlərin (elmi məqalə, konfransda 

məruzə, monoqrafiya)  dərc olunması tələbi ilə bağlıdır. Belə ki, universitetlərin aparıcı 

əməkdaşlarının və  müəllimlərinin başlıca vəzifəsi təhsil prosesinin iştirakçısı olaraq dərs 

deməkdən ibarətdir, bu isə akademik karyeraya ciddi təsir edir və onların peşəkarlıq 

səviyyəsinin artımına  mənfi təsir göstərir. Elit Amerika universitetlərində əməkdaşlardan  

birinci dərəcəli elmi jurnallarda məqalələr dərc etdirməsi tələb olunur və yalnız bu halda 

onlarla müddətsiz müqavilələlər bağlanır.  

Digər qrup universitetlərdə isə, əsasən, “Dərc etdir, yoxsa məhv olarsan” prinsipi 

üstündür, yəni keyfiyyətindən və impakt -faktordan asılı olmayaraq çoxlu sayda dərcolunma 

tələb olunur. Akademik ictimaiyyətin əksər nümayəndələri artıq bu fikirdədirlər ki, dünyada 

elmi nəşrlərin keyfiyyəti əvəzinə, onların miqdarına daha çox üstünlük verilməkdədir. Belə ki, 

dərsdemə yükləri daim artır, tələbələrin sayı çoxalır, əksər müəllimlər üçün isə elmi 

tədqiqatlar ön plana çıxır və tədris ikinci dərəcəli işə çevrilir. Məlumdur ki, tələb təklifi 

formalaşdırır, buna görə də çoxlu sayda oxunmayan və kütləvi nəşrlər üçün nəzərdə tutulan 

jurnalların sayı artmaqdadır, bu jurnalların əsas vəzifəsi dərcedilmə fəallığını təmin etməkdir.  

Cell, Nature və Science  kimi aparıcı elmi jurnallarda dərc olunmaq hər bir alimin 

başlıca məqsədidir və bu jurnallarda dərcolunma yeni qrantlar, vəzifələr vəd edir, habelə 

redaksiya heyətlərinə üzvlüyə yol açır. Bu nüfuzlu jurnallarda dərc olunmaqla elmi karyeranın 

uğurları təmin edilir. Bundan əlavə, alimlər başa düşürlər ki, bu qəbildən olan jurnallarda bir 
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dəfə məqalə dərc etdirməklə gələcəkdə dünyanın aparıcı jurnallarında nəşr olunmaq şansı əldə 

edirlər.  

Bununla yanaşı, daim dərc olunma tələbi akademik cəmiyyətin fərdiləşdirilməsinə 

aparır: ali təhsil müəssisələri akademik kommissiyalara və gənc əməkdaşlara kömək tələb 

olunan sahələrd az vaxt sərf edirlər. Belə ki, onlar üçün əsas prioritet daha çox dərc olunmaq 

və xarici qrantlar əldə etməkdir, bu halda karyera artımı mümkün olur. Buna görə də gənc 

alimlər özlərinin akademik karyerasının başlanğıcında belə bir fikri özləri üçün əsas qəbul 

edirlər ki, onların əsas vəzifəsi həqiqəti axtarmaq deyil, daha çox dərc olunmaq  əsas 

məqsəddir. Bu isə onların peşə intizamına, keyfiyyət standartlarına və tədqiqatçı 

davranışlarına mənfi təsir göstərə bilər.  

Dərc olunmanın miqdarı – universitetin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün tam 

olmayan və bir sıra məhdudiyyətləri olan indikatordur.  Milli universitetlər də bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində bu təsirə məruz qalır və beynəlxalq reytinqlərdə yer tutmaq üçün daha 

çox dərc olunmağa səy göstərirlər. Dərinləşən “reytinq lixoradkası” dərcolunma fəaliyyətinin 

əhəmiyyətini artırır, belə ki, bu, əsas aparıcı indikatorlardan biri kimi çıxış edir və reytinqlərin 

müəyyənləşdirilməsində istifadə olunur. Reytinqlərdə yerlər müəyyənləşdirilərkən dərc 

olunmaların keyfiyyəti yox, onların miqdarına istinad edilir, buna görə də universitetlər dərc 

olunmanın sayını artırmaqda maraqlıdırlar. Belə olduğu şəraitdə isə alimlər keyfiyyəti qurban 

verməklə yanaşı, həm də tədqiqatın istiqamətini dəyişir. Bunun əsas səbəbi daha yüksək 

impakt faktorlu və digər formal göstəricilərlə nəşr olunmaqdan ibarətdir.  

Müasir şəraitdə müəllimin elmi tədqiqat işləri universitetdə onun imicinə müsbət təsir 

edən əsas vasitələrdən və xüsusiyyətlərdən hesab olunur. Elmi nəticələr əvvəldə bildirdiyimiz 

kimi, əsasən, konfranslarda səslənir, tədris prosesi isə “bağlı qapılar arxasında” müəllimlə 

tələbənin real dialoqu əsasında auditoriyada aparılır. Bu işin nəticəsi uzunmüddətli 

perspektivdə özünü göstərə bilər, yəni məzun işə düzəldikdə nəticə kimi qəbul etmək olar. 

Elmi tədqiqat işləri “tez xarab olan” resurslardır və onlar, adətən, cari mərhələdə aktualdır, 

istənilən rəqabət mühitində isə daim potensialın artırılması tələb olunur: ildən-ilə elmi 

tədqiqat işləri üzrə hesabat formaları mürəkkəbləşdirilir və bu hal ali təhsilin keyfiyyətinin 

ümumilikdə meyarlarına da aiddir. Universitetlərin iqtisadi korporasiyalara çevrilməsi yeni tip 

müəllimləri tələb edir. Müəllim bu halda özünün elmi tədqiqat işləri ilə yanaşı, onun 

reallaşdırılmasında, yəni elmi logistikanın təşkilində iştirak etməlidir.  

Elmi logistika anlayışı dedikdə,  tədqiqatların real sosial məkanda və maddi-material 

sahələrdə tətbiqinin irəliyə aparılması nəzərdə tutulur. Artıq bu tendensiya başlanılıb. Bu isə 

onu deməyə imkan verir ki, elmin inkişaf mərhələləri baxımından yeni bir istiqamət – 

“logistika döngəsi”görünür. Onun əsas reklam şüarı bundan ibarətdir: “Hərəkət-hərəkət 

naminə”, yeni bilik və infromasiya həqiqətin müəyyənləşdirilməsi üçün lazım deyildir, bu 

bilik satıla biləcək məhsul üçün gərəkdir.  

Elmi logistika menecment və marketinqin əsas mahiyyətinə və funksiyalarına 

söykənməklə özündə elmi nəticələrin tətbiqi ilə bağlı proseslərin rasionallaşdırılmasını, elmi 

istehsal proseslərinin təşkilini, satış və müvafiq servisin yaradılmasını, ayrı-ayrı alimlər və 

bütövlükdə universitet korporasiyası üçün bu işlərin görülməsini əks etdirir. Beləliklə, qeyd 

etmək mümkündür ki, elm köhnə ənənəvi varlığından və fəaliyyətindən hazırda qrantların, 

dərc olunmaların, istinadların, reytinqlərin artırılmasının baş verdiyi döngəyə, yəni yeni 

paradiqmaya, logistika döngəsinə doğru dəyişməkdədir.  

Fikrimizcə, ali təhsil sisteminin müasir müəllimindən dünya görüşünün 

genişləndirilməsi tələb olunur:  

1) elmi tədqiqat işlərinə münasibətin yenilənməsi, öz tələbləri ilə peşəkarlıq səviyyəsinə 

olan tələblər arasındakı fərqlərin, yad elementlərin aradan qaldırılması; 

2) mövcud vəziyyətin əsirinə çevrilməmək, elmi fəaliyyətdən, onun nəticələrindən zövq 

almaq və yaradıcı olmaq;  



19 

 

3) yeni təşkilati strategiyaların seçilməsi zərurətinə inanmaq, beləliklə kəmiyyət 

paradiqmasının üstün olduğu bir şəraitdə, prioritetin kəmiyyətdən keyfiyyətə keçməsinin 

vacbliyini dərk etmək; 

4) virtual horizantları mənimsəmək, o cümlədən professional reputasiyanın əsas tərkib 

komponentlərindən biri kimi, virtual obrazın olmasını dərk etmək.  
 

Universitetlərlərin  kommunikasiya siyasəti  

Biz o dövrdə yaşayırıq ki, yanlış məlumatların yayılmasında əsas rol oynayan bəzi 

sosial şəbəkələrin sayəsində elmi biliklər şübhə altına düşməkdə, dezinformasiya isə daha 

geniş və sürətlə yayılmaqdadır. Bunu nəzərə alaraq, universitetlərdə çalışan alimlər 

tədqiqatların nəticələrini geniş auditoriyalarda fəal şəkildə və cəlbedici manevrdə yaymağı 

bacarmalıdırlar. Bundan başqa, həmişə yadda saxlamaq lazımdır ki, bilərəkdən təhrif olunmuş 

informasiya insanların fərdi və qrup şəklində davranışına mənfi təsir göstərə bilər. Bu 

problemə qalib gəlmək  çətindir. Buna görə də, düzgün informasiyanın yayılması zamanı bu 

və ya digər formada insanlara həmin məsələ ətrafında hansı yalan məlumatların gəzdiyini 

bildirmək vacibdir. İnsanlarda  ideoloji inamı aşkarlamaq, tərəddüdləri aradan qaldırmağı 

bacarmaq və bunun üçün onlara kömək etmək lazımdır.  

Təhsilin beynəlmiləlləşməsi və ingilis dili 

Xarici kolleqalar ilə əməkdaşlıq etmək müasir dünyada universitetlər üçün 

beynəlmiləlləşmənin inkişafında aparıcı fəaliyyət istiqamətidir. Onların əksəriyyəti birgə 

tədqiqat proqramlarını reallaşdırmağa, ikili diplom proqramlarının təşkilinə, həmçinin xarici 

təşkilatların fəaliyyəti ilə bağlı digər partnyor əlaqələrin inkişafına, xüsusilə inkişaf etmiş 

ölkələrdən olan universitetlərlə əlaqələrin təşkilinə böyük əhəmiyyət verirlər.  

Beynəlxalq Universitetlər Assosiasiyasının hesabatına görə dünya üzrə tədqiqatlarda 

iştirak etmiş 782 universitetdən 64 %-i xarici universitetlərlə birgə proqramlar üzrə 

partnyorluq, 80 %-i isə ikili diplom proqramları üzrə əməkdaşlıq edirlər. Bütün təhsil 

sistemində getdikcə daha sürətlə ingilis dilində tədris və təhsil populyarlıq qazanmaqdadır. 

Universitetlərdə ingilis dilinin tədrisinin tətbiq olunması 4 mühüm amillə və əsaslarla izah 

olunur:  

1) yerli məzunların işə düzəlməsi imkanlarının genişlənməsi; 

2) beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsi; 

3) əlavə gəlirlərin əldə edilməsi;  

4) milli və beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətin genişləndirilməsi. 

Bu amillər  bir-birilə kifayət qədər əlaqəlidir:  

İngilis dilində tədris və təhsil (English Medium Instruction, EMI) – əksər qeyri-ingilis 

dilli ölkələrdə ali təhsilin beynəlmiləlləşməsinin bir əlamətidir. Tələbələrin ingilis dilini 

öyrənməsini təşkil etmək yolu ilə tədricən tədrisin və təhsilin ingilis dilinə keçidi, akademik 

fənlərin ingilis dilində öyrənilməsi və tədrisi baş verir.  

Təhsilin beynəlmiləlləşməsi şəraitində bir çox universitetlər institusional səviyyədə öz 

missiyalarını “qlobal səlahiyyətlərlə” “dünya vətəndaşı”nın hazırlanmasında görürlər. 

Aparılan tədqiqatlar universitetlərdə 6 mühüm beynəlmiləl istiqaməti aşkarlamağa 

imkan vermişdir: 

1) inzibati rəhbərliyin və strukturun yenidən qurulması;  

2) müəllim heyətinin təkmilləşdirilməsi;  

3) beynəlxalq təhsil proqramlarının yaradılması;  

4) tələbələrin akademik mobilliyi;  

5) distant təhsil; 

 6) əməkdaşlıq və partnyorluq.  

Bunlardan üçünə – müəllim heyətinin təkmilləşdirilməsinə, tələbələrin akademik 

mobilliyinə, əməkdaşlıq və partnyorluq problemlərinə bu məqalədə yer verilir.  
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İngilis dilinin geniş istifadə edilməsi həm də elmi metodologiyada, dərc olunmalarda öz 

təsirini göstərir. Sosial elmlər istiqamətində, yəni mədəni və milli reallıqların vacib olduğu 

elm sahələrində bu məsələ xeyli aktualdır, başqa sözlə, ingilis dilini zəif bilən alimin 

tədqiqatlarının mükəmməl olacağına inam azdır. Ona görə də elmi sahələrin nümayəndələri 

ingilisdilli akademik arenada nəşr olunan elmi jurnalların redaktorlarının və nəşriyyatların 

maraqlarına səbəb ola biləcək tədqiqat mövzularına daha çox üstünlük verməyə məcburdurlar.  

Başqa bir problemi humanitar və sosial elmlərə daha çox aid etmək olar. Belə ki, 

ingilisdilli beynəlxalq jurnallarda çoxlu sayda dərc olunma yarışına məcbur qoşulduqlarından, 

alimlərin əhəmiyyətli bir hissəsi yerli mətbuatda və elmi jurnallarda az dərc olunur, bu isə 

ictimai diskussiyanın inkişafına mənfi təsir göstərir. Məsələn, Niderlandda beynəlxalq 

dərcolunmalar probleminə qarşı mübarizə aparanlar araşdırmalarda bu məsələlərə diqqət 

yönəldir. “Beynəlxalq ali təhsil” jurnalının 88-ci buraxılışında Akiyesi Yonedzava yazır ki, 

Yaponiyada ingilis dilində işlərin az olması humanitar və sosial elmlərin inkişafına mane olur. 

O hesab edir ki, ingilis dilinin humanitar və sosial elmlərdə monopoliyasının saxlanılması az 

ehtimal olunan və arzu olunmayandır, belə ki, bu elmlərin əsasında çoxdillilik və 

çoxmədəniyyətlilik əsas şərtdir.   

Dünya universitetlərində ingilis dilinin sürətlə yayılması, o qədər də hiss edilməyən 

digər bir problemin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. İngilisdilli ölkələrdən olan tələbələr 

artıq başqa dillərə və onların öyrənilməsinə maraq göstərmirlər. Onlar əmindirlər ki, hansı 

ölkədə olmalarından və oxumalarından asılı olmayaraq, ingilis dilində danışacaqlar və 

ünsiyyətdə olacaqlar. Bu səbəbdən, kursların da sayı azalmaqdadır, həmçinin dünya 

mədəniyyətinin və sivilizasiyanın öyrənilməsi üzrə kurslara da maraq azalmışdır. Nəticədə, 

ingilisdilli ölkələrdən olan tələbələr digər dünya ölkələrinin dilləri və mədəniyyətləri 

haqqında çox zəif bilgiyə malikdirlər.  

“İngilis imperializmi” adlanan bu problemin sadə həlli demək olar ki, yoxdur. İnkar 

etmək olmaz ki, hazırda ingilis dili dünya elm və təhsilində hökmranlıq edir, eyni zamanda 

dünya alimlərinin və tələbələrinin formal və qeyri-formal ünsiyyətlərində əsas yeri tutur. 

Ümumən universitetlərdə təhsil proqramları üçün dil seçərkən ona çəkilən xərcləri və verə 

biləcəyi nəticələri ciddi şəkildə anlamaq və təhlil etmək zəruridir.  

Ali təhsil sistemində istifadə olunan ingilis dili bu sahədəki siyasətə ciddi təsir edir. 

Belə ki, ABŞ və Böyük Britaniya, həmçinin digər ingilisdilli ölkələr özlərinin güclü resursları 

sayəsində və elmi kommunikasiyaları hesabına ali təhsil sistemində aparıcı mövqedə 

möhkəmləmişlər. Bundan əlavə, dünyada nüfuzlu elmi jurnalların əksəriyyəti ABŞ-da nəşr 

olunduğundan bu ölkənin tədqiqatçıları və alimləri böyük üstünlüklərə malikdirlər. Bunun 

əsas səbəbi ekspert qiymətləndirməsi sisteminin əsas hissəsinin ABŞ-da yerləşməsi və bu 

mühitdə daha yaxşı məqalələrin hazırlanmasınin, elmi metodologiyanın inkişaf etdirilməsinin 

təmin olunmasıdır.  

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi beynəlxalq səviyyədə və təhsil sistemində ingilis dili 

əhəmiyyətli səviyyədə fransız, alman və ispan dillərini sıxışdırmışdır, artıq bu dillərdən 

istifadəyə müraciətlər sürətlə azalmaqdadır. Hazırda beynəlxalq akademik cəmiyyətdə ingilis 

dilinin əsas akademik dil kimi qəbul edilməsinə şübhə qalmamışdır. Milli akademik sistemlər 

ingilis dilinin tətbiqini beynəlmiləlləşmə və rəqabət mühitində mühüm amil kimi qəbul edir,  

“dünya səviyyəsi” standartlarına çatmaqda bunu vacib sayırlar. Ona görə də ingilis dilinin 

dominantlığı və dünya elmində hegemonluğu, akademik sistemdə əsas yer tutması, başqa 

dillərdən istifadə edən alimlər və tədqiqatçılar üçün böyük çətinliklər yaradır.  

Dünyada təbiət elmləri və humanitar elmlər üzrə jurnalların əksəriyyəti ingilis dilində 

nəşr olunur və bunların redaktorlarının, həmçinin müəlliflərinin də əksəriyyəti ingilis dilli 

ölkələrin professorlarıdır. Bu səbəblərdən dünyada akademik internet saytlarının və elmi 

şəbəkələrin əksəriyyəti ingilis dilində fəaliyyət göstərir. Multimilli nəşriyyat və media 

komaniyaları, o cümlədən Springer və Elsevier, demək olar ki, özlərinin akademik 
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materiallarının hamısını ingilis dilində nəşr edirlər. Onlar yaxşı başa düşürlər ki, alıcıların 

əksəriyyətinə məhz ingilis dilndə jurnallar, kitablar, həmçinin internet məhsullar gərəkdir. 

Buna görə də, dünya universitetləri stimullaşdırıcı tədbirlər görürlər ki, onların professorları 

öz məqalələrini nüfuzlu jurnallarda dərc etdirsinlər. Çünki çox sayda qeyri- ingilis dilli nəşrlər  

beynəlxalq meyarlar və tələblərə cavab vermir, bu isə alimlərin elmi fəaliyyətini 

məhdudlaşdırır. Ona görə də, daha yüksək karyera arzusunda və məqsədində olan alimlər 

beynəlxalq səviyyədə nüfuzlu hesab olunan elmi jurnallarda nəşr olunmağa can atırlar. Bu isə 

bir çox hallarda müxtəlif səbəblərdən mümkün olmur. Buna görə də tədqiqatçılarımız və 

alimlərimiz elmi axtarışlarının nəticələrini öz fəaliyyətini beynəlxalq səviyyəli nüfuzlu 

nəşrlərin meyarlarına uyğunlaşdıran milli elmi jurnallarda da çap etdirə bilərlər. 

                                                  Nəticə  

I. Modern ali məktəblərin məqsədi–öyrətmək deyil, öyrənmək olmalıdır.  

II. Müasir universitetlərdə elmi fəaliyyət  üç məqsəd naminə inkişaf edir: Araşdırma 

yolu ilə bilik istehsal olunur; Araşdırma tədris prosesində istifadə edilərək gələcək nəsilləri 

bilikli hazırlayır; Cəmiyyətin və xüsusulə də, əmək bazarının ehtiyacına uyğun keyfiyyətli 

kadr və ya mütəxisslər hazırlayır. 

III. Professor  özünün tədqiqatlarını tələbələrin ictimai müzakirəsinə təqdim etmirsə, 

heç bir halda yaxşı lektor və ya müəllim ola bilməz.  

IV. Müasir dövrdə elmi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi proseslərini 

həyata keçirən inzibatçılar, əsasən, nəşr sayı və elmi jurnallarda istinad edilmələrindən 

istifadə edirlər. Elmi işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi çox ciddi ekspertizaların 

nəticəsi əsasında aparılmalı və elmi nəticələrin publik olaraq müzakirəsindən sonra həyata 

keçirilməlidir. Elmi jurnallarda dərc olunanlar və istinadların sayına görə hesablanan 

elmmetrik göstəricilər yalnız məlumat – yardımçı rolunu oynaya bilər. 

V. Gənc alimlər özlərinin akademik karyerasının başlanğıcında belə bir fikri özləri 

üçün əsas qəbul edirlər ki, onların əsas vəzifəsi həqiqəti axtarmaq deyil, dərc olunmaq üçün 

hazırlaşmaq və daha çox dərc olunmaq – əsas məqsəddir. Bu isə onların peşə intizamına, 

keyfiyyət standartlarına və tədqiqatçı davranışlarına dərin şəkildə mənfi təsir göstərə bilər.   
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MALİYYƏ BAZARLARININ TƏDQİQİ 
 

Dos. Xurşudov Ş.N.  

Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə şəhəri 

 

Açar sözlər: Maliyyə bazarı, pul, maliyyə bazarlarının modelləri, fond birjaları, əmtəə. 

Keywords: Financial market, money, financial market models, stock exchanges, 

commodities. 

 

Ölkədə maliyyə bazarlarının təhlili, araşdırılması və proqnozlaşdırılması ona görə 

əhəmiyyətlidir ki, onun tərkibinə pul, kredit və qiymətli kağızlar bazarı daxildir. Hazırda 

Respublikanın maliyyə bazarında pul ehtiyatlarını bir sahədən digər sahəyə yönəltməklə 

iqtisadiyyatda struktur dəyişiklikləri aparmaq, səmərəli sahələrə kapital axını təmin etmək 

mümkündür. Bu da öz növbəsində maliyyə bazarının inkişaf etdirilməsinə böyük imkanlar 

yaradır, təkan verir. Maliyyə bazarının iqtisadiyyat üçün daha əhəmiyyətli olmasını nəzərə 

alaraq, hökumət iri miqyaslı tədqiqatların aparılmasını, onun inkişaf istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsini və respublikada qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasını qarşıya bir vəzifə kimi 

qoyur. Lakin bu istiqamətdə ölkədə maliyyə bazarının inkişafı və onun inkişafına təsir edən 

məsələlər kifayət qədər öyrənilməyib.  

Biz qarşımıza bazar münasibətləri şəraitində maliyyə bazarlarının təhlili və 

proqnozlaşdırılmasının kompleks təhlil edib qiymətləndirmək və maliyyə bazarının iqtisadi 

inkişafında rolunun artırılması istiqamətində elmi cəhətdən əsaslandırılmış təklif və tövsiyələr 

işləyib hazırlamaq qoymuşuq. Bunun üçün bir sıra vəzifələrin yerinə yetirilməsi qarşıya 

qoyulmuşdur:  

- Maliyyə bazarlarının mahiyyətinin tətqiqi; 

- Maliyyə bazarlarının formalaşması və fəaliyyət mexanizminin araşdırılması; 

- Maliyyə bazarlarının qarşılıqlı əlaqəsinin təhlili;  

- Maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi və proqnozlaşdırılmasının tətqiqi;  

- Azərbaycanda maliyyə bazarlarının fəaliyyətinin araşdırılması;  

- Maliyyə resursları, onların formalaşması və istifadəsinin təhlili;  

- Maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi üçün təklif və tövsiyələr hazırlanması; 

Maliyyə bazarı alınıb satılan “əmtəə” maliyyə resurslarıdır. Maliyyə bazarının 

yaranmasının zərurililiyinin əsas amillərindən biri maliyyə ehtiyatlarının qeyri - bərabər 

bölgüsdürülməsidir. Maliyyə bazarlarının iqtisadiyyata mənfi təsiri də mümkündür. Bu zaman 

normal təkrar istehsal prosesi pozulur və maliyyə böhranlarına imkan yaranır. Nəticədə 

maliyyə institutları və ya maliyyə aktivlərinin böyük hissəsi dəyərini itirir. Maliyyə 

institutlarının kütləvi iflası baş verir, borc vəsaiti götürmək çətinləşir, iqtisadi ədədlər 

(subyektlər) arasında əlaqə kəsilir. Bu da öz növbəsində əsas kapitala sərmayələri azaldır, 

istehsal və məşğulluğa mənfi təsir edir. Nəticədə iri miqyaslı böhran baş verir. Maliyyə 

bazarlarının təsnifatını edə bilərik. Bunlara aiddir: 

1. Kredit bazarı  

2. Valyuta bazarı  

3. Qiymətli kağızlar bazarı  

4. Qiymətli metallar bazarı  

5. Birbaşa sərmayələr bazarı  

6. Sığorta bazarı  

7. Lizing, forfeyting, faktoring bazarı. 

Maliyyə bazarının mahiyyəti və rolu onun yerinə yetirdiyi funksiyalardan asılıdır:  

1) Yenidən bölgü funksiyası. (Pul vəsaitlərinin kreditordan - borc alana hərəkətini təmin edir);  

2) İnformativ funksiya. (Satışa çıxarılan aktivlərin real qiymətlərini müəyyən edir);  
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3) Riski azaltma funksiyası. (İnvestorlara pulların ən səmərəli istiqamətlərə yerləşdirmək 

üçün məkan və şərait yaradır);  

4) Qənaət funksiyası. (Maliyyə vəsaitinin tədavül xərclərini minimuma endirir).  

İqtisadi ədəbiyyatda digər funksiyalar da göstərilir. Dünyada maliyyə bazarının 3 modeli 

mövcuddur: avropa, anqlo - sakson (İngiltərə - ABŞ) və qarışıq. Avropa modelində ölkə 

maliyyə bazarının əsas iştirakçısı banklar oldugu ücün əsas tənzimləyici Mərkəzi Bank olur 

(Almaniya, Avstriya, Belçika). Anqlo - sakson modelində isə maliyyə bazarının əsas 

iştirakçısı investisiya institutları və qeyri - bank təşkilatları olduğu üçün bu ölkələrdə müxtəlif 

tənzimləyici qurumlar var. Bəzi ölkələrdə tənzimləmə funksiyaları yerli orqanlara verilir. 

Məsələn, ABŞ-da ştatlara, Almaniyada federal torpaqlara. Rusiyada qarışıq modeldir. 

Azərbaycan da maliyyə bazarına makro tənzimləyici təsiri Mərkəzi Bankı göstərir. Nəzarət 

isə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən həyata keçirilir. Maliyyə vasitəçiləri 

müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinə malik olan şəxslərdir. Tədqiqata əsasən maliyyə 

xidmətlərinin maliyyə bazarının fəaliyyətinə təsiri öyrənilmişdir. Belə ki, maliyyə sistemi 

tərəfindən həyata keçirilən maliyyə resurslarının yerləşdirilməsi prosesi, maliyyə bazarının 

funksional olması əsasən maliyyə institutlarının fəaliyyətindən asılıdır. Dövlətlərin xarici 

iqtisadi əlaqələr sisteminin vacib elementi pul və maliyyə münasibətləridir. Maliyyə bazarının 

mahiyyəti və xüsusiyyətləri tədqiq edərək, onun infrastrukturu, iqtisadiyyatda tutduğu yeri və 

rolu qiymətləndirərək, sahələr və regionlar arasında maliyyə bazarının infrastrukturunun 

formalaşmasına dair təkliflər verə bilərik.  

 Maliyyə bazarları ilə əlaqədar aparılan tədqiqatlar nəticəsində belə nəticəyə gəlmək olar 

ki, müasir şəraitdə maliyyə bazarının tərkib hissəsi kimi qiymətli kağızlar bazarı maliyyə 

resurslarının hərəkətini, onların düzgün fəaliyyətini təşkil edir, dövlətin maliyyə, pul - 

kredit siyasətinin əsası sayılır və bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol 

oynayır.  

 Bütün bunları nəzərə alaraq maliyyə xidmətləri bazarının elmi cəhətdən əsaslandırılmış 

strukturunu işləyib hazırlanmış və fond birjalarının hüquqi və vəzifələrini artırmaq 

nəzərdə tutulmuşdur.  

 Fond birjalarının funksiyalarını artırmaq tövsiyyə olunmuşdur.  

 Fond birjalarının tənzimlənməsi, dövlət tərəfindən normativ sənədlər və hökumət 

orqanları tərəfindən icra olunması ilə həyata keçirilməlidir.  

 Fond birjalarının idarə olunması sabit struktura malik olmalıdır.  

Maliyyə bazarının təşkili, onun maddi - texniki bazasının və infrastrukturunun 

yaradılmasını, lazımi informasiya bazası ilə təmin olunmasını tələb edir. Maliyyə bazarının 

fəaliyyətinin möhkəmləndirilməsi şübhəsiz ki, valyuta bazarının tənzimlənməsinə təsirini 

göstərəcəkdir. Respublikanın regionlarında Milli Depozit Mərkəzlərinin filiallarını yaratmaq, 

iri investisiya qoyuluşuna və bank sisteminə malik mərkəzlərdə fond birjalarının təşkil 

edilməsi, investisiya fondlarının yaradılması daha yaxşı olar.  
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FINANCIAL MARKET RESEARCH 
 

Dos. Khurshudov Sh.N. 

Ganja State University, Ganja city 

Summary 

Given that the financial market is more important for the economy, the government has 

set itself the task of conducting large-scale research, determining its direction of development 

and the formation of a securities market in the country. However, in this regard, the 

development of the financial market in the country and the issues affecting its development 

have not been sufficiently studied. 

We have set ourselves the task of comprehensively analyzing and evaluating the 

analysis and forecasting of financial markets in the context of market relations and developing 

scientifically sound proposals and recommendations to increase the role of the financial 

market in economic development. Suggestions for the formation of financial market 

infrastructure: 

• It is recommended to increase the functions of stock exchanges. 

• Regulation of stock exchanges should be carried out by the state through regulatory 

documents and government agencies. 

• The management of stock exchanges should have a stable structure 
 

Xülasə 

Maliyyə bazarının iqtisadiyyat üçün daha əhəmiyyətli olmasını nəzərə alaraq, hökumət iri 

miqyaslı tədqiqatların aparılmasını, onun inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsini və 

respublikada qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasını qarşıya bir vəzifə kimi qoyur. Lakin 

bu istiqamətdə ölkədə maliyyə bazarının inkişafı və onun inkişafına təsir edən məsələlər 

kifayət qədər öyrənilməyib.  

Biz qarşımıza bazar münasibətləri şəraitində maliyyə bazarlarının təhlili və 

proqnozlaşdırılmasının kompleks təhlil edib qiymətləndirmək və maliyyə bazarının iqtisadi 

inkişafında rolunun artırılması istiqamətində elmi cəhətdən əsaslandırılmış təklif və tövsiyələr 

işləyib hazırlamaq qoymuşuq. Maliyyə bazarının infrastrukturunun formalaşmasına dair 

təkliflər: 

 Fond birjalarının funksiyalarını artırmaq tövsiyyə olunmuşdur.  

 Fond birjalarının tənzimlənməsi, dövlət tərəfindən normativ sənədlər və hökumət 

orqanları tərəfindən icra olunması ilə həyata keçirilməlidir.  

 Fond birjalarının idarə olunması sabit struktura malik olmalıdır 

 

 

KƏND TƏSƏRRÜFATINDA İSTEHSAL POTENSİALININ TƏRKİB HİSSƏSİ  KİMİ 

TORPAQDAN İSTİFADƏNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ  
 

Əhmədov Z.T., Əlizadə K.Ə. 

Gəncə Dövlət Universiteti,Gəncə 

Əhmədova T.S. 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti,Gəncə 
 

Acar sözlər: istehsal potensialı, kənd təsərrüfatı, iqtisadi səmərəlilik, torpaq resursları, 

əkin yeri. 

Key words: production potential, agriculture, economic efficiency, land resources, arable 

land 

 

İstehsal potensialı anlayışı müxtəlif səviyyələrdə fərqli şərh olunur. Müəssisənin 

istehsal potensialı sərəncamda olan bütün resurslardan daha səmərəli istifadə şəraitində 
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kəmiyyət və keyfiyyət baxımından maksimum məhsul istehsalını əks etdirir. Kənd 

təsərrüfatında fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq istehsal potensialı torpaq resurslarından, 

əmək resurslarından, əsas və dövriyyə vasitələrindən ibarətdir. Bu baxımdan kənd 

təsərrüfatında istehsal potensialından istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

dedikdə, adları qeyd olunan daxili potensial elementlərinin hər birindən ayrılıqda və kompleks 

şəkildə istifadəsinin iqtisadı səmərəliliyinin yüksəldilməsi başa düşülməlidir. 

Başqa sözlə, imkanların maksimum reallaşması halı müəssisənin istehsal potensialı 

anlayışında ehtiva olunur.  

Azərbaycanda həyata keçirilmiş torpaq islahatı aqrar sahənin inkişafının etibarlı 

təməlini və normativ-hüquqi bazasının formalaşdırılmasının əsasını qoyulmuşdur. Həmin 

bazanın əsasını “Torpaq islahatı haqqında” (1996-cı il), “Torpaq icarəsi haqqında” (1998-ci 

il), “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yer quruluşu haqqında” (1999-cu il),  

“Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında” (1999-cu il), “Torpaqların münbitliyi 

haqqında” (1999-cu il), “Torpaq bazarı haqqında” (1999-cu il), “Bələdiyyə torpaqlarının idarə 

edilməsi haqqında” (2001-ci il)  Azərbaycan Respublikasının qanunları təşkil edir. 

Torpaqdan istifadə səmərəliliyi, mövcud potensialın reallaşdırılmasının əsas amilidir. 

Bu baxımdan torpağın normativ qiymətləri həlledici əhəmiyyətə malikdir. Həmin qiymətlərdə 

torpağın keyfiyyəti, kənd təsərrüfatı bitkilərinin potensial məhsuldarlığı, suvarma və digər 

tədbirlərin potensial səmərəliyi və s. nəzərə alınmalıdır. Torpaqların münbitliyi kənd 

təsərrüfatı qarşısında duran vəzifələrin icrası baxımından həlledici amil kimi daim diqqət 

mərkəzindədir. Münbitlik kompleks anlayış olub, fərqli xarakterli çoxsaylı amillərin təsiri 

altında formalaşır.  

“Torpaqların münbitliyi onların su- istilik, qaz və qida rejimi, eləcə də torpaq 

məhlulunun  tərkibi və reaksiyası, yəni iqlim və bir çox başqa şərtlərdən asılı olan dinamik 

amillərlə müəyyən edilir. Torpaq rejimləri ancaq müəyyən dərəcədə münbitlik indikatoru ola 

bilər. Onlarla məhsulverimi və ya məhsuldarlıq arasında asılılıq, birincisi, həmişə düz 

mütənasib olmur; ikincisi ona görə fərqlidir ki, hər bir prosesin nəticələrinin rəqəmlə ifadəsi 

hesablama sistemi və variasiya genişliyi ilə fərqlənir; üçüncüsü, o hər bir torpaq tipində, hər 

bir təbii zonada və əyalətdə fərqlənir. Nəhayət, bitkilərin torpaq şəraitinə tələbatlarında 

ümumi cəhətlər çox olsa da, hər bir bitki torpağa öz tələbatını irəli sürür və torpağın müxtəlif 

xassələrinə özünə görə reaksiya verir” [77,s.190]. 

Kənd təsərrüfatında torpaqdan istifadənin iqtisadi səmərəliyinin mövcud səviyyəsini 

qiymətləndirmək üçün, adətən istifadə edilən göstəricilər müvafiq ədəbiyyatda aşağıdakı kimi 

qruplaşdırılır: 

- ümumi göstəricilər:  

a) kənd təsərrüfatında yararlı torpaqların ümumi torpaq fondunda xüsusi çəkisi; b) əkin 

yerlərinin kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrində xüsusi çəkisi, ayrı-ayrı bitkiçilik 

məhsullarının əkin sahələrinin ümumi əkin sahəsində xüsusi çəkiləri (əkin sahələrinin 

strukturu) və s. 

-  kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal göstəriciləri: torpaq sahəsi vahidindən əldə 

edilən ümumi və əmtəəlik məhsulun dəyəri (miqdarı), məhsuldarlıq və i.a. 

-  torpaqdan istifadənin iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri: 

a)  torpaq sahəsi vahidindən ümumi və xalis gəlir; 

b)  əmək məhsuldarlığı; 

c)  məhsul vahidinin maya dəyəri; 

d) rentabellik və s. 

Torpaq resurslarının istifadə istiqaməti onların keyfiyyəti, yerləşmə məkanı, relyefi, 

ictimai zərurətdən irəli gələn təyinatı və bir sıra digər amillərlə şərtlənir. Kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaqların mülkiyyət mənsubiyyəti bu baxımdan diqqətə layiqdir. 
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“Respublika üzrə ümumi kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların cəmi 32,1% -nin xüsusi 

mülkiyyətinə ayrılmasına baxmayaraq, xüsusi mülkiyyətə verilən torpaqlar cəmində onun 

xüsusi çəkisi 85,9 % -ə bərabərdir. Xüsusi mülkiyyətə verilən kənd təsərrüfatına yararlı 

torpaqların da 86,3 %-i kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün əkinçilikdə istifadə olunur, 

6,5 % çox illik əkmələr, qalanı isə dincə qoyulmuş sahələr və biçənəklər altındadır. Xüsusi 

mülkiyyətə verilən torpaqların 70,0% -i, əkin torpaqlarının 74,2 % -i, çoxillik əkmələr 

altındakı torpaqların isə 69,7 % -i suvarılan torpaqlardır” [97, s. 27–28]. 

Göründüyü kimi, xüsusi mülkiyyətə verilən torpaq sahələrinin istifadə səmərəliyinin 

təmin edilməsinin  ilkin şərtlərinə  əməl olunmuşdur. Başqa sözlə, həmin istiqamətə ayrılan 

torpaq sahələrində kənd təsərrüfatına yararlı sahələr üstünlük təşkil edir. Digər tərəfdən kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaqların, ölkə üzrə orta hesabla üçdə biri suvarılırsa, xüsusi mülkiyyətə 

verilən torpaqların azı üçdə ikisi suvarılır. 

2016-2020-ci illər üzrə Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrindən 

istifadə üzrə göstəricilərin təhlili, ölkədə torpaqların istehsal potensialından istifadənin faktiki 

səmərəliliyinə, bu və ya digər dərəcədə münasibət bildirməyə imkan verir.  

Cədvəl 1. 

Azərbaycan Respublikasında 2016-2020-ci illər üzrə kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 

sahəsinin mövcud vəziyyəti. 

 İ l l ə r 2020-ci ildə 

2016-cı ilə 

nis.,%-lə. 
2016 2017 2018 2019 

 

2020 

Kənd təsərrüftına 

yararlı torpaqlar, min ha. 

 

4772,9 

 

4777,5 

 

4779,5 

 

4779,7 

 

4780,1 

 

100,2 

o cümlədən: əkin yeri 1959,1 2054,7 2057,9 2056,5 2045,2 104,4 

coxillik əkmələr 
241,1 

246,8 255,0 

 
260,3 

272,5 113,0 

biçənək və otlaqlar 2532,9 2436,2 2426,6 2423,4 2423,0 95,7 

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda xüsusi çəkisi,%-lə 

əkin yerinin 
41,0 

43,0 43,1 
43,0 

42,8 - 

coxillik əkmələrin 

 
5,1 

5,2 5,3 
5,5 

5,7 - 

biçənək və otlaqların 53,1 51,0 50,8 50,7 50,7 - 

 

Müqaisə edilən dövrdə ümumi torpaq sahəsində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 

sahələrinin xüsusi çəkisi   artmışdır. 2016-2020-ci illər ərzində əkin sahələri 4,4% 

genişlənmiş, başqa sözlə 86,1min hektar artmışdır. Həmin meyil təhlil dövründə əkin 

sahələrinin kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrdəki xüsusi çəkisinin yüksəlməsi ilə 

müşayiət olunmuşdur. Belə ki, bu göstərici 2016-cı ildəki 41,0%-dən artaraq 2020-ci ildə 

42,8%-ə çatmışdır. Təhlil olunan dövrdə çoxillik əkmələrin xüsusi cəkisi 0,6% artmış və  

biçənək və ortalıqların sahəsi isə  2,4% azaltmışdır. 

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin və əkin sahələrinin artmağa meylli olduğu 

2016-2020-ci illər ərzində adambaşına düşən həmin sahələrin əhəmiyyətli dərəcədə azalması 

baş vermişdir. Məlum olduğu kimi belə proses dünyanın əksər ölkələrində bir çox 

səbəblərdən torpaqların (eroziya, səhərləşmə və s.) torpaqların kənd təsərrüfatı 

dövriyyəsindən çıxması və əhali artımı ilə əlaqədardır.  

Kənd təsərrüfatında istehsal potensialından istifadənin səmərəliliyi torpaqla yanaşı 

sudan istifadə səviyyəsi ilə bilavasitə əlaqədardır. Azərbaycanın iqlimi demək olar ki, bütün 

ərazilərdə suvarma əkinçiliyini tələb edir. Bununla belə, su ehtiyatları kifayət qədər deyildir. 

Həmin məhdudluq, ənənəvi suvarma rejimində xüsusilə özünü göstərir.  
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“Azərbaycanda su ehtiyatlarını çaylar, göllər, təmiz yeraltı sular, bulaqların suyu və s. 

təşkil edir. Ərazinin çox hissəsində quraqlıq iqlim hökm sürdüyündən onun su ehtiyyatları 

olduqca məhduddur. Yerüstü su ehtiyatları 32,3 kub km-dir və əsas hissəsini çay suları təşkil 

edir ki, onun da illik həcmi 30,9 kub km-ə bərabərdir.  Bu su ehtiyatlarının yalnız 10,2 kub 

km-i yaxid 33% -i respublikanın öz ərazisində yerləşir, qalan 20,7 kub km-i, yaxud 67% -i 

qonşu ərazilərdən daxil olan çay sularının hesabındadır” [97, s.27-28]. 

Resurslardan istifadə səmərəliliyi aqrar sahə üçün zəruri resursların (torpaq, su, toxum, 

mineral gübrə, texniki vasitələr və s.) alqı-satqısı proseslərinin baş verdiyi  mühit kimi təqdim 

olunan resurs bazarının, o cümlədən, vasitəçilərin gəlirdə payının tənzimlənməsi səmərəliliyi 

ilə əlaqədardır. Artıq bir neçə ildir ki, dövlət kənd təsərrüfatında yanacağa, mineral gübrə və 

kimyəvi preparatlara çəkilən məsrəflərin xeyli hissəsini üzərinə götürməklə, aqrar istehsalçını 

dəstəkləməklə yanaşı, resurs bazarını da canlandırır. 

Kənd təsərüüfatında istehsal potensialının əsası kimi torpaqdan istifadənin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri kimi, yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı, həmçinin 

aşağıdakıları da qeyd edə bilərik: 

- torpaq resurslarının, ilk növbədə əkin sahələrinin kəmiyyət və keyfiyyət 

monitorinqinin aparılması və həmin məlumatlar bazasından kənd təsərrüfatı istehsalının 

yerləşməsində, ixtisaslaşmasında, dayanıqlı inkişaf prioritetlərinin əsaslandırılmasında 

istifadəsı; 

- torpaq resurslarından daha səmərəli istifadə üçün kənd təsərrüfatı koperativlərinin 

yaradılması; 

- iri təsərrüfatların yaradılması istiqamətində təşəbbüslərin müvafiq maliyyə - kredit 

mexanizmi vasitələri ilə dəstəklənməsi; 

- istehsalın stimullaşdırılması prosesində məhsuldarlıq meyarı nəzərə alınmalı, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının satışında, hələ də rast gəlinən subyektiv xarakterli maneələrin aradan 

qaldırılması; 

- kənd təsərrüfatının investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi və müqayisəli 

üstünlüklər nəzərə alınmaqla sahəyə yerli investisiyaların təşviqi üçün adekvat mexanizmin 

formalaşdırılması. 
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Summary 
 

The production potential of the enterprise reflects the maximum production in terms of 

quantity and quality in the conditions of more efficient use of all available resources. Regardless 

of the field of activity in agriculture, the production potential consists of land resources, labor 

resources, fixed and circulating assets. From this point of view, increasing the economic 

efficiency of the use of production potential in agriculture means understanding the increase in 
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the economic efficiency of the use of each of the named internal potential elements separately 

and in a complex way. Land use efficiency is a key factor in realizing the existing potential. 
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Milli iqtisadi təhlükəsizliyin mühüm tərkib elementi kimi maliyyə mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi dövlətin iqtisadi  siyasətində çoxşaxəli tənzimlənmə tədbirlərinin 

yönəldildiyi problemlərdən biridir. Məlumdur ki, maliyyə və bank sistemindəki sabitlik milli 

iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsir göstərməklə yanaşı, eyni zamanda milli iqtisadi inkişaf 

səviyyəsi ilə müəyyən olunma xüsusiyyətlərin də diqqətə alınmasını tələb edir. Belə ki, 

ölkəmizin müstəqilliyinin ilk illərində ənənəvi bazarlarla mövcud təsərrüfat-iqtisadi əlaqələrin 

pozulması, istehsal, xidmət, ticarət sferalarındakı idarəetmə böhranı və digər çatışmazlıqlar 

ciddi maliyyə problemlərinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bu hal həm ölkədə yerli 

istehsal göstəricilərinin kəskin şəkildə azalmasına, əhalinin istehlak tələbinin qarşılanmasında 

ciddi çətinliklərin yaranmasına, işsizlik probleminin dərinləşməsinə, həm də milli valyutanın 

dəyərinin kəskin azalmasına, inflyasiya göstəricilərinin yüksəlməsinə, bank sektorunda 

böhranın dərinləşməsinə, ölkənin investisiya qoyuluşları üçün əlverişsiz vəziyyətə gəlməsinə 

səbəb olmuşdur. Yalnız ilkin zəruri iqtisadi tənzimləmə tədbirləri, siyasi, hərbi, hüquqi və 

sosial sahədə yerinə yetirilən kompleks tədbirlərlə ilkin olaraq ümumi sabitliyin yaradılması, 

daha sonra isə iqtisadi resurslara investisiya qoyuluşlarının  stimullaşdırılması sayəsində 

müsbət inkişaf dinamikasına nail olmaq mümkün olmuşdur.  

İnvestisiya qoyuluşlarının iqtisadi artıma  multiplikator effekti yaratması hesabına 

ümumi daxili məhsul artımının  akselerator effekti yaratması müşahidə olunmaqdadır. Qeyd 

olunan səmərəlilik göstəricilərin arzuolunan  səviyyədə təmin olunmasına dair yanaşmalar 

birmənalı olmasa da, əsas məqam kimi maliyyə resurslarının iqtisadiyyatda aktiv investisiya 

vəsaitlərinə çevrilməsində səmərəlililik meyarları, milli iqtisadi maraqların təmin olunmasına 

təsir dərəcəsi, iqtisadiyyatın strateji, zəruri və potensial imkanlara malik olan sahələrində 

aktivliyin artırılmasına təsiri, əhalinin rifahının yüksəldilməsinə təsiri, sahələrarası, 

regionlararası və sosial qruplar üzrə disproporsiyaların müvafiqliyinə təsiri və s. kimi şərtlər 

də diqqətdə saxlanılmaqdadır. Eyni zamanda ümumi milli məhsul, ümumi daxili məhsul, milli 

gəlir kimi makroiqtisadi göstəricilər artarkən, davamlı iqtisadi artımın təmin olunması üçün 

əldə olunmuş artımdan investisiya qoyuluşlarının kəmiyyət və keyfiyyət baxımından necə 

dəyişməsi də mütləq izlənilməlidir. Milli iqtisadiyyatda bütün sahələrin əlaqələndiricisi 

rolunda maliyyə sahəsi çıxış etdiyindən, bu sahədə təhdid yarada biləcək bütün amillərin 

aradan qaldırılması üçün mövcud mexanizmlərin daima təkmilləşdirilməsinə, yeni və daha 

effektiv mexanizmlərin tətbiqinə çalışılmaqdadır.  

Maliyyə təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə mexanizmlərin seçilməsində nəzərdən 

keçirilən iqtisadi səviyyə və sferaların inkişaf xüsusiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi zəruridir ki, 

bu da makroiqtisadi səviyyədə maliyyə təhlükəsizliyi mexanizmlərinə əsasən 

müəyyənləşdirilə bilər. Dövlət büdcəsinin gəlir və xəclərinin təşkili, milli gəlir səviyyəsinin 

dəyişməsi, ölkənin valyuta ehtiyatlarının formalaşması və istifadəsi, inflyasiya səviyyəsi, 
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investisiya qoyuluşlarının dəyişməsi, milli valyutanın məzənnəsindəki dəyişmələr, həmçinin 

pul-kredit, büdcə-vergi siyasətinin təsirləri, maliyyə bazarlarının inkişafı, tarazlığının 

dəyişməsinə təsir edən amillərin təhlili ilə əsaslandırılır. Mikroiqtisadi səviyyədə isə 

iştirakçıların hər birinin üstün və zəif maliyyə imkanlarının təhlili, kənar təsirlərin 

müəyyənləşdirilməsi və daxili qorunma reflekslərinin seçilməsi ilkin hədəflər kimi qarşıya 

qoyulmaqdadır. Beynəlxalq səviyyədə isə dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların qarşılıqlı 

maliyyə fəaliyyətləri, beynəlxalq maliyyə bazarlarında konyunkturanın dəyişməsi ilə yaranan 

təsirlər daha çox nəzərə alınır. Ümumilikdə isə bütün səviyyələr üzrə maliyyə 

təhlükəsizliyinin təmin olunması müəyyən şəkildə vahid iqtisadi sistemin elementləri kimi 

qarşılıqlı əlaqələrlə təzahür edir.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, dövlətin nəhəng maliyyə və sənaye strukturları ilə sıx 

əməkdaşlığı iqtisadiyyatın böhrandan çıxması və dinamik inkişafına kömək edə bilir. Onu da 

qeyd edək ki, sənaye-maliyyə qruplarının formalaşması investisiya layihələrinin reallaşması 

üçün əlavə kapital cəlb etmək imkanlarını ortaya qoyaraq, iqtisadiyyatın sabitləşməsi və 

istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsas amillərindən biri kimi çıxış edir. Bu qruplarda 

maliyyə resurslarının birləşdirilməsi onların daxili investisiya imkanlarını genişləndirir və 

daha vacib istiqamətlərdə öz imkanlarını səfərbər etməyə şərait yaradır. 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin aspektlərindən biri də valyuta-kredit təhlükəsizliyidir 

ki, bu anlayış altında valyuta-kredit münasibətlərinin sistemliliyi nəzərdə tutula bilər. Bazar 

iqtisadi sistemində kredit münasibətləri borclanma formasında çıxış edərək, bu sistemdə 

dövlətin yalnız daxili borcları deyil, eyni zamanda xarici dövlətlərlə olan valyuta-kredit 

münasibətlərindən yaranan borclar da daxil edilməkdədir. Ona görə də həm daxili, həm də 

xarici borclar ölkənin təhlükəsizliyinə təsir göstərən amillər sırasına daxil edilməkdədir ki, 

burada da bank sistemin də özünəməxsus rolu vardır.   [2, s.121].  

Uğurlu iqtisadi artımın təmin edilməsində bank kapitalının rolu böyükdür və investisiya 

axınları ilə bağlı əsas qərarların qəbul edilməsində, yeni investisiya institutlarının 

formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu mənada ölkənin pul-kredit, struktur,  

investisiya və innovasiya siyasətinin işlənib hazırlanmasında aparıcı bankların cəlb olunması 

səmərəli ola bilər. İnvestisiya sferasına yönəldilən vəsaitlərin cəlb olunması işlərinin 

sürətlənməsi, vacibliyi və xarici ölkələrin təcrübəsi də nəzərə alınaraq, səhmdar cəmiyyətləri 

formasında investisiya banklarının yaradılması məsələləri ilə yanaşı,  yüksək səmərəli 

investisiya layihələrinin reallaşması üçün vəsaitlərin toplanılması, qiymətli kağızlar bazarının 

daha səmərəli idarə edilməsi, investisiyaların sığortalanması üçün zəmin yaradılması və idarə 

edilməsi kimi vacib vəzifələrin həyata keçirilməsinə imkan yarada bilər. 

Qeyd olunan  məsələlərin həyata keçirilməsi eyni zamanda geniş təkrar istehsalın 

maliyyə mexanizmlərinin təmin etilməsinə, investisiya proseslərində ərazi inteqrasiyasına nail 

olunmasına, istehsalın inkişafında investisiya yatırımlarının sinxronluğunun təmin edilməsinə, 

sahələrarası sistemlərin və iqtisadi rayonların investisiya siyasətinin stimullaşdırılmasını və 

təkmilləşdirilməsini təmin edə bilər [3, s.341-342]. 

Maliyyə təhlükəsizliyindən bəhs edərkən xüsusilə ölkədə fəaliyyət göstərən bankların 

mövcud vəziyyəti, onların qarşılaşdığı risklər, maliyyə vəsaitlərinin dövriyyəsində effektivlik 

kimi məsələlər də nəzərə alınmalıdır. Milli iqtisadiyyatın inkişafını uzunmüddətli 

perspektivdə dəstəkləyicisi rolunda çıxış edən banklar, ilk öncə gələcək riskləri azaltmağa və 

maliyyə imkanlarını genişləndirməyə şərait yaratmaqda maraqlı olmalıdırlar  ki, milli 

iqtisadiyyatın hansı sahələrinin daha çox inkişaf etməsində inestisiya qoyuluşları daha 

səmərəli olsun.  İnvestisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılmasında isə ölkədə həyata keçirilən 

pul-kredit siyasətinin mexanizmləri aktiv elementlər sırasındadır ki, bu da  hər hansı sahədə 

sahibkarlıq fəaliyyətləri üçün investisiya mənbəyi olaraq, kommersiya bankları yer 

almaqdadır. Kommersiya banklarında isə sahibkarlıq kreditlərinə üstünlük verilməsi, 

stimullaşdırıcı faiz dərəcələrinin tətbiqi, bundan başqa bank vəsaitlərinin alınması zamanı 
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təyinatın ciddi şəkildə yoxlanılaraq təhlil olunması, təyinatdan kənar və səmərəsiz istifadə 

hallarının olmamasına xüsusi diqqət ayırılması zəruridir. Məhz ayrı-ayrı dövrlərdə daxili və 

xarici investisiyaların dinamikasında baş verən trendlər bankların fəaliyyəti sayəsində 

meydana gəlmişdir (Şəkil 1) 

 

 
Milli iqtisadiyyatın inkişafında regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, xüsusilə 

qeyri-neft sektorunun inkişaf problemlərinin həllində bankların aktiv iştirakı olduqca vacibdir. 

Bu istiqamətdə effektiv bank fəaliyyətinin olmadığı hallarda milli iqatisadiyyatın davamlı 

inkişafının qorunması çətinləşir. Belə ki, dünya neft bazarında qiymətlərin kəskin şəkildə 

azaldığı dövrlərdə milli iqtisadiyyat üzərində xarici amillərdən yaranan təhdidlər maliyyə-

bank sisteminə də güclü təsir göstərmişdir. 2015-ci ildə həyata keçirilən devalvasiya siyasəti 

də məhz bu şərtlərin təsiri altında baş vermişdir və bank sektorunda xeyli dalğalanmalar 

müşhidə edilmişdir. Ölkədə fəaliyyət göstərən bankların sayı 2015-2020-ci illər arasında 37-

dən 26-ya qədər azalmışdır. 2015-ci ildən Azərbaycanın ÜDM-də istər milli vallyuta ilə 

istərsə də, dollarla ifadədə azalma müşahidə edilmişdir. 2016-cı ildən manatla ifadədə artım 

müşahidə edilsə də 2020-ci ildə pandemiya şəraiti və müharibə şəraiti həm bank sektoruna, 

həm də iqtisadi artıma mənfi təsir göstərmişdir.  Kredit qoyuluşlarının strukturunu nəzərdən 

keçirdikdə ev təsərrüfatlarının xüsusi çəkisinin daha yüksək olduğu görünür. Digər tərəfdən 

diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, kredit qoyuluşları üzrə ümumi 

göstəricilərin azaldığı 2015-2017-ci illərdə ticarət və xidmət sektoruna, daşınmaz əmlakın 

tikintisinə və alınmasına (ipoteka kreditləri daxil olmaqla) kredit kapital qoyuluşlarının xüsusi 

çəkisinin artdığı halda, sənaye və istehsal, ev təsərrüfatlarına kredit qoyuluşlarının xüsusi 

çəkisi azalmışdır. Həmçinin iqtisadiyyatda ciddi dalğalanmaların yaşandığı 2015-ci ildən 

etibarən vaxtı keçmiş kreditlərin xüsusi çəkisi də artmağa başlamış və 2017-ci ildə bu 

göstərici 13,8 faizə bərabər olmuşdur ki, bu da bank sektoru üçün ciddi maliyyə 

problemlərinə səbəb olmuşdur (9). 

Statistik məlumatların təhlilindən göründüyü kimi, daxili investisiyaların dinamikası ilə 

əhalinin banklardakı əmanətlərinin dinamikasında stabil bir sinxronluq müşahidə 

olunmaqdadır. 2008-2009-cu və 2015-2016-cı illərdə yaşanan devalvasiya dörlərində də bu 

sinxronluq nisbi dəyişiklərə səbəb olsa da, daxili investisiyaların dinamikası artım 

tendensiyaları ilə müşahidə olunmuşdur ki, investisiyalaşmada digər maliyyə mənbələrindən 

daha səmərəli istifadə olunması ilə əlaqələndirilə bilər (Şəkil 2.).  
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Beləliklə nəzərdən keçirilən məsələlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki,  maliyyə 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrini əhatə  etməklə, dövlətin 

effektiv maliyyə siyasətinin aparılması ilə birbaşa əlaqəlidir. Dövlət tərəfindən investisiya 

siyasətinin tənzimləmə tədbirləri həyata keçirilərkən daxili və xarici risklərin hərtərəfli 

qiymətləndirilməsinə və bank sektorunda kredit siyasətinin real sektora yönəldilməsinə 

çalışılması prioritet hədəflərə çevrilməlidir.  Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin 

edilməsi bank sisteminin sağlamlaşdırılmasını nəzərdə tutan kredit siyasətinə nəzarətin 

gücləndirilməsi, əmanətlərin və kredit resurslarının sığortalanması sisteminin 

təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sektorunda investisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılması, 

sahibkarlıq fəaliyyətində kreditlərdən səmərəli istifadənin təşkili yönündə maarifləndirici 

tədbirlərin təşkili, istehlak yönümlü deyil istehsal yönümlü kredit qoyuluşlarına üstünlük 

verilməsi kimi məsələlərin nəzərdən keçirilməsi zəruridir. 
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FINANCIAL MECHANISMS IN ENSURING ECONOMIC SECURITY 

IMPROVEMENT ISSUES 
 

Summary 

The article examines the impact and scope of financial mechanisms as an integral 

element of national economic security. Theoretical provisions on the impact of financial 
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policy on the development of the economy and the security of the country are studied, as well 

as the activities of the banking sector, which is one of the key elements of the financial 

system. The analysis of investment activity based on active and passive operations, statistical 

data for 1995-2020, which is one of the main activities in the financial and banking sector, 

and the coordination of mechanisms for influencing economic security at the macroeconomic 

level are considered. 
 

 

 

TURİZM SAHƏSİNDƏ  KADRLARA OLAN TƏLƏBLƏR 

Dos. Cavadzadə X.N. 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

Açar sözlər: kadr potensialı, komponentli kadrlar, kadrların peşəkarlığı, ixtisas tələbləri 

Keywords: staff potential, component staff, staff professionalism, qualification 

requirements 

 

Respublikamızda turizmin yeni infrastrukturunun yaradılması prosesinə xarici 

investorların cəlb edilməsi ölkədə turizm və istirahət ocaqlarının genişlənməsinə, yeni iş 

yerlərinin açılmasına, adamların istirahət və saglamlığının yaxşılaşmasına imkan yaradar ki, 

bütün bunlar da davamlı insan kapitalının inkişafında həlledici amillərdərdir. Turizm 

sahəsində kadrlar və onların bilik və bacarıqları  xarici dilləri mənimsəmə səviyyələri önəmli 

məsələlərdəndir.  

Turizmin kаdr pоtensiаlı оnun idаrə оlunmаsı kаdrlаr üçün yаrаdılаn şərаitin əlverişliyi 

ilə tаrаzlаşdırılır. Kаdrlаrın peşəkаrlığı, оnun məhsuldаrlığı verilən əmək hаqqındаn, əlаvə 

stimullаrdаn, tədris hаzırlığı kurslаrının təşkilindən аsılıdır. Turist sferаsındа əmək universаl 

хаrаkterlidir. Хаrаkter etibаrı ilə sаdə əməkdən ibаrətdir, аmmа dünyа infоrmаsiyа sistemində  

turizm fəаliyyətinin genişlənməsi оnun reklаmın оnun infоrmаsiyа təminаtı bаzаrının 

yахşılаşdırılmаsı kаdrlаrın ümumi və peşə birliyinin аrtmаsınа səbəb оlur.  

Turizmin kаdr pоtensiаlını isə hər bir ölkədə yerli və dünyа turist müəssisələrində 

işləyənlər üçün hаzırlаnmış kаdrlаrın seçimi, istifаdəsi, rəqаbət münаsibəti ilə əldə оlunur. 

Bаzаr diqtəsi və kаdrlаrı qаne edən əmək hаqqı аpаrıcı rоl оynаyır.   

Müstəqillik əldə etdikdən və 1994-cü ildə neft üzrə “əsrin müqaviləsi” imzalandıqdan 

sonra neft müqavilələrinin həyata keçirilməsi, sərgilərin keçirilməsi, yerli ali məktəblərdə 

xarici vətəndaşların təhsili ilə əlaqədar Bakıda əsl “qaynama" canlanmaya səbəb olmuşdur. 

Keçən dövr ərzində Bakıda beş ulduzlu “Həyat”, “Plaza”, “Avropa” və dünyanın aparıcı 

mehmanxana xəttinin digər təmsilçiləri olan otellər yaranmışdır. Son illərdə beynəlxalq 

turizm inkişaf etməsi ölkəmizdə geniş mehmanxana şəbəkəsinin yaranmasına şərait 

yaratmışdır. 

Turizm müəssələrində insan resurslarının idarə edilməsi turizm sferаsının kаdr 

pоtensiаlı оnun istehsаl prоqrаmınа uyğun оlаrаq təşkil оlunur. Kаdr pоtensiаlı tələb və 

təklifdən аsılıdır. Kаdrlаrın ümumi sаyı, оnun strukturu və istifаdə etmə əmsаllаrı bütюvlükdə 

məcmu kаdr tələbаtını fоrmаlаşdırır. Kаdrlаrın, işçilərin ümumi sаyı turizm fəаliyyəti 

dахilində istifаdə üçün iхtisаslаşır. Аdətən iхtisаslаşmа ilə yаnаşı əməyin universаl хаrаkteri 

bu sаhədə аpаrıcı rоl оynаyır. Turizm fəаliyyətinin bir birinə охşаr kоnkret fəаliyyət sferаsı 

uyğun iхtisаslı kаdrın hаzırlаnmаsınа əsаs verir. Kаdrlаrın hаzırlаnmаsı təhsil sistemində 

fоrmаlаşır. Оnlаrın istifаdəsi isə kоnkret turist оbyektində iхtisаslаşır.   
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Mehmanxanada turistlərin qəbulu və qeydiyyatının həyata keçirilməsi üçün müvafiq 

infrastrukturlar yaradılır. Bu sahədə çalışanlar öz vəzifə təlimatlarını yüksək səviyyədə 

bilməli və turistlərin məmnun qalmalarını təmin etməlidirlər.   

Mehmanxana inzibatçısı, müvafiq qaydaya görə, 40 nəfərdən ibarət qrupu 15 dəqiqəyə, 

100 nəfərə qədər turist qrupunu 40 dəqiqəyə, 100 nəfərdən artıq turist qrupunu 1 saat ərzində 

qəbul edib sənədləşdirməlidir.  

Turistlərin qəbul və qeydiyyatının vaxtını azaltmaq məqsədilə inzibatçı əvvəlcədən 

otaqların nömrələrini və sayını turist firmasının nümayəndəsi olan bələdçi - tərcüməçiyə verir. 

Qonaqları qarşılayan turist firmasının nümayəndəsi avtobusda yol boyu qrupun rəhbəri ilə 

birlikdə hər nömrənin qarşısında turistin soyadını yazır və siyahı mehmanxanada inzibatçıya 

təqdim olunur. 

Turizm sektorunda kadrların əsas vəzifələrinə ixtisas tələblərinin tənzimlənməsi modeli 

kimi strateji idarəetmədə yeni metodların istifadəsi, peşəkar təşkilatçılığın tətbiqi, müasir 

informasiya texnologiyaları, bronlaşdırma sistemləri, marketinq və digər tədqiqatların 

aparılması son illər beynəlxalq turizm təşkilatlarında əldə edilmiş proqressiv nailiyyətləri 

təklif edir. Strateji idarəetmə turizmdə texnoloji innovasiyaların tətbiqi və istifadəsi vacibdir.  

Turizm müəssisələrində ixtisas tələbləri normativ sənəd olmaqla, insan amilinin rolunun 

qiymətləndirilməsinə, xidmətin keyfiyyətinə və standarlarına, səmərəliliyinə, kadrların 

seçiminə, yerləşdirilməsi və istifadəsinə, həmçinin rəhbərlərin və mütəxəssislərin attestasiyası 

aparılarkən qəbul edilən qərarları əsaslandırmaya münasibətdə tələblərin inkişafına müvafiq 

olaraq işçilərin vəzifə öhdəliklərini, onların peşə yüksəlişini planlaşdırmaq, peşə hazırlığı və 

ixtisas artırmanın təşkilini müəyyən etməkdən ötrü təxsis edilmişdir. 

Turizm müəssisələrində ixtisas tələbləri turizm sənayesinin müvafiq bölmələrinə uyğun 

işlənməlidir. İxtisas tələblərinin tənzimlənməsi təşkilat işçilərinə mülkiyyət formalarından və 

təşkilati-hüquqi fəaliyyət formasından asılı olmayaraq şamil edildiyi üçün, göstərilən fəaliyyət 

sahəsində icra edilən işlərin keyfiyyət və səmərəliliyinin təmin edilməsi nəzərə alınmaqla 

işçilərin peşə səviyyəsinə minimum zəruri tələbləri əks etdirir. Turizm sektorunda vəzifə 

təlimatları işləyib hazırlayarkən işçilərin vəzifə öhdəliklərinin siyahısı, onları icra etmək üçün 

əsas bilik və bacarıqlar genişlənməli və dəqiqləşdirilməlidir. Bu zaman istehsalın, əməyin və 

idarəetmənin təşkili xüsusiyyətləri, habelə onların hüquq və məsuliyyətləri nəzərə alınmalıdır. 

Hazırda ölkəmizdə turizm potensialından səmərəli istifadə etməklə ixtisaslaşmış turizm 

sənayesinin inkişafı istiqamətində dövlət səviyyəsində xeyli işlər görülmüşdür. Hesab edirik 

ki, mövcud imkan və potensial Azərbaycanın 2025-ci ilədək həm regionda, həm də digər dün-

ya ölkələri arasında cəlbedici turizm məkanlarından birinə  və  sonrakı dövrlərdə isə dünyada 

turistlərin ən çox üstünlük verdikləri turizm məkanına  çevriləcəkdir.  
 

Ədəbiyyat  
 

1. Azərbaycan Respublikasının 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair “Dövlət 

Proqramı”.  

2. “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi. 2016-cı il. 

3. Əlirzayev.Ə, Aslanova.S. “Turizm inkişafının sosial-iqtisadi problemləri”. Bakı, 

“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2016. 

5. Hümbətov.Y.Ə, Kərimov.F.C, Qapaqov.V.F, Cavadzadə.X.N. “Turizm sənayesinin 

təşkili”. Bakı, Avropa nəşriyyatı 2021 –ci il  333 səh. 

6. “Turizm fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Azərbaycan, 1999, 27 

iyul.  
 

 

 



35 

 

REQUİREMENTS FOR PERSONNEL İN THE FİELD OF TOURİSM 
 

Docent Javadzade Khayyam Natig 

University of Technology of Azerbaijan 

Summary 

Any specific problem must be solved in a civil manner. The city should develop the 

personal qualities of tourists, their motives in civilized forms and content. Of course, these 

factors require the training of personnel in the field of tourism. Components of tourism also 

have a special need for universal knowledge. From this base, within the tourism industry, 

personnel are trained to serve it professionally: hoteliers, financial brokers, travel agents, tour 

operators, public catering specialists, historians, etnographer  and qualified staff who speak 

different languages. 

 
 
 

RƏQƏMSALLAŞMA YENİ İQTİSADİ TEXNOLOGİYALARIN 

FORMALAŞMASININ AMİLİ KİMİ 
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Açar sözlər: Rəqmsal iqtisadiyyat, dayanıqlı inkişaf, iqtisadi texnologiyalar, 

informasiya texnologiyaları, innovasiya. 

Keywords: Digital economy, sustainable development, economic technologies, 

information technology, innovation. 

 

Rəqəmsal inqilab həyatımızı və cəmiyyətlərimizi misilsiz bir sürətlə və miqyasda 

dəyişdirir, həm böyük imkanlar, həm də böyük problemlər yaradır. Yeni texnologiyalar 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin əldə olunmasına mühüm töhfə verə bilər, lakin müsbət 

nəticələr əldə olunacağına təminat yoxdur. Rəqəmsal texnologiyaların sosial-iqtisadi 

potensialını tamamilə ortaya çıxarmaq üçün arzuolunmaz nəticələrdən qaçmaq üçün 

beynəlxalq əməkdaşlığı ən qısa müddətdə gücləndirmək lazımdır.  

Müasir informasiya platformalarının birləşməsinə əsaslanan yeni sosial qarşılıqlı 

modellər yeni iqtisadi texnologiyaların (NET) praktik tətbiqinə səbəb olur. Fikrimizcə, bunlar 

informasiya məhsulunun (məlumatların) məqsədəuyğun yaradılması, ötürülməsi, saxlanması 

və nümayişi üçün ayrılmaz texnoloji platformalara birləşdirilmiş, təşkilati idarəetmə 

sistemlərinə “yeridilmiş” məlumatların işlənməsinin prinsipcə yeni vasitələri və metodlarının 

məcmusu kimi başa düşülür (fikirlər, biliklər) və iqtisadi agentlərin qarşılıqlı əlaqəsi üçün 

əməliyyat xərclərinin maksimum azalmasını təmin edir. 

NET-in əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 

• prinsipial olaraq yeni iş modellərinin inkişafı; 

• müxtəlif informasiya texnologiyalarının və iqtisadiyyatın real sektorunun təşkilati və 

texnoloji proseslərində istifadəsi metodlarının optimal birləşməsi; 

• əməliyyat xərcləri və istehsalda istifadə olunan maddi ehtiyatların minimuma 

endirilməsi. 

Şəbəkələr müasir informasiya texnologiyaları əsasında və real iqtisadi şərtlərə uyğun 

inkişaf edir. Əvvəllər istehsal, ticarət, maliyyə texnologiyaları ardıcıl inkişaf edirdisə, indiki 

vaxtda əsasən üfüqi qarşılıqlı təsirlərə (özünütəşkilat və özünəməxsusluğa), yenilikçi 

sahibkarlığa (öz inkişafına), informasiyaya əsaslanan müasir informasiya iqtisadiyyatının 

əsasını təşkil edən NET meydana çıxdı. iqtisadi proseslərin mühəndisliyi (özünü inkişaf 

etdirmə) və avtomatik rəsmiləşdirmə (avtomatik quruluş) [5]. 

https://uteca.edu.az/?lng=1
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NET əvvəlcədən məlumat mərkəzləri və müasir İT platformaları sistemləşdirmə və 

canlı məlumat üçün məlumat bazalarını təqdim edir. İdarəetmə və biznes analitikası üçün 

"razılıq" istfadə qaydaları. Təşkilat işçiləri yeni quruluşu - informasiya və konsaltinq 

xidmətləri və dövlət agentliyini inkişafı ilə əlaqələndirir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın məhsulların əsas müştərisi və istehlakçısı kimi dövlət çıxış edir. 

Məsələn, Çin bu məqsədlər üçün təqribən 9 milyard dollar xərcləyir 210 milyon dollardan çox 

kapitallaşma ilə güclü Alibaba İnternet resursu investisiyaların effektivliyinin təsdiqidir. 

Rəqəmsallaşmanın üstünlüklərini maksimum dərəcədə artırmaq üçün dövlət, hökumət, 

əsas sənaye və müəssisələr, təhsil üçün öz tətbiqetmələrini yaratmağı vurğulayaraq elektron 

iqtisadiyyatın əsas platformaları üzərində nəzarəti davam etdirərək müvafiq yüksək texnoloji 

məhsullar üçün bir bazar formalaşdırmalı və saxlamalıdır. Qeyd etmək olar ki, məsələn, 

Yaponiya yeniliklərdə liderliyini, əsasən texnologiyaların alınması yolu ilə mövcud olduğu 

halda öz istehsalını yarada bilməməsi və daima yüksək səviyyədə texniki inkişafını davam 

etdirməsi nəticəsində itirdi. Əksinə, Cənubi Koreya milli büdcənin orta hesabla 1% -ni 

elektron hökumət və elektron vasitəçiliyə (e-ticarətin aparılması və dövlət tenderlərinin 

keçirilməsi üçün) xərcləyir, ildə 10-15 milyard dollar gəlir gətirir ki, bu da gəlirləri ölkə 

iqtisadiyyatı, xərclərdən 30-40 qat daha yüksəkdir. Təşkilati cəhətdən bu təsir dövlət və özəl 

çağrı mərkəzlərinin təşkili, mobil tətbiqetmələrin inkişafı və dövlət internet platformalarının 

yenidən qurulması ilə əldə edilir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın innovasiya konteksti xüsusi diqqətə layiqdir. Bu məsələ üzrə 

yuxarıda deyilənləri tamamlayaraq bir daha qeyd edirik ki, rəqəmsal iqtisadiyyata uyğun 

olaraq söhbət kompleks inkişaf etməli olan radikal innovasiyalar barədə gedir. Təkcə 4-cü 

sənaye inqilabının əsas istiqamətləri üzrə yüksək texnologiya biznesinin inkişafı və onun 

yüksək texnoloji qlobal bazarlara uğurlu çıxışı məsələsi durmur. Bununla yanaşı, 

iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması kütləvi şəkildə yayılan və istehsalın, istehlakın bütün 

sahələrini və müasir  cəmiyyətdə davranışı əsaslı surətdə dəyişən məhsulları, prosesləri və 

təşkilati formaları doğurur. Bu zaman ötən illərin dərslərini, EHM tətbiqinin idarəetmə  

proseslərinin, təhsil sisteminin və peşəkar kadrların hazırlanmasının radikal yenidənqurmasını 

tələb etdiyi dövrün dərslərini xatırlatmaq yerinə düşərdi. 

Bununla belə, iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması dövründə bəlkə də qarşıda daha ciddi 

təşkilati – idarəetmə dəyişiklikləri durur. 

Digər tərəfdən, rəqəmsal iqtisadiyyat müasir istehsalatın və bütünlükdə cəmiyyətin 

bütün əzab və xəstəliklərindən panaseya deyil. Onun əasında olan üstünlüklər avtomatik 

olaraq həyata keçirilmir. Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi təkcə mükəmməl hazılıq tələb 

etmir, həm də eksperimental sınaqları, həmçinin tələb olunan maliyyə resurslarının miqyasını 

nəzərə almaqla onların real effektivliyinin (həm cari, həm də perspektiv) mükəmməl 

qiymətləndirilməsini tələb edir. Qabaqcıl şirkətlərin təcrübəsinin, istehsalat mədəniyyətində 

keyfiyyət dəyişikliklərinin təsdiq etdiyi kimi, o tələb edir ki, bu dəyişikliklər təkcə şirkətin 

işçilərini deyil, həm də onun xarici steykholderlərini əhatə etməlidir. 4-cü sənaye inqilabına 

Azərbaycanda İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişaf Strategiyasına uyğun olaraq sistemli 

inkişafın və rəqəmsal texnologiyaların həyatın bütün sahələrində: iqtisadiyyatda, 

sahibkarlıqda, sosial sahədə, eləcə də dövlət idarəçiliyində təşkili planlaşdırılır. 

Mövcud təhsil sisteminin imkanları lazımi mütəxəssis hazırlamaq üçün kifayət 

etməyəcək. Milli təhsil modelinin əsasını təşkil etməli olan tədrisdə yeni metod və 

texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı sorğuların keçirilməsi zərurəti meydana çıxmışdır. Bundan 

əlavə, qlobal meylləri anlamaq təhsil modelini həm qlobal, həm də regional bazarlara 

yönəltmək imkanı yaratmışdır. Təhsil müəssisələrinin zamanla necə inkişaf etdiyini və yeni 

bir elmi-texniki inqilabın tələblərinə uyğun olaraq tez bir zamanda yenidən qura bilən yüksək 

peşəkar kadrların hazırlanmasına necə təsir etdiyini anlamaq vacibdir [3,97]. 
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Texnoloji inqilablar həmişə əlaqəli sahələrin, xüsusən təhsilin inkişafı ilə müşayiət 

olunmuşdur. Sənayenin inkişafı ilə paralel olaraq təhsil texnologiyaları və təlim prosesinin 

məzmunu da inkişaf edir. Eyni zamanda, təlimdə forma və metodların sənayenin olduğu 

mərhələdə asılılığını açıq şəkildə izləmək mümkündür. Dördüncü sənaye inqilabı, "kiber-

fiziki sistemlərin" istehsal proseslərinə genişləndirilmiş inteqrasiyası yolu ilə sənaye istehsalı 

və texnologiyalarının rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına əsaslanır [3,16]. 

Eyni zamanda, postindustrial cəmiyyətin iqtisadiyyatını təyin etmək üçün metodoloji 

yanaşmalarla bağlı elmi ictimaiyyətdə hələ də yekdil fikir yoxdur, yəni ümumi qəbul edilmiş 

bir termin yoxdur. Ədəbiyyatda, informasiya cəmiyyətinə uyğun olaraq iqtisadiyyatda müasir 

prosesləri təyin edərkən, "bilik iqtisadiyyatı", "informasiya iqtisadiyyatı", "şəbəkə 

iqtisadiyyatı" və "yeni iqtisadiyyat" anlayışları istifadə olunur [4,16] . 
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UNEC 

Summary 
 

The innovation context of the digital economy deserves special attention. Concluding 

the above, we note once again that in accordance with the digital economy, we are talking 

about radical innovations that need to be developed comprehensively. The development of 

high-tech business and its successful access to high-tech global markets is not the only issue 

in the main directions of the 4th Industrial Revolution. At the same time, the digitalization of 

the economy creates products, processes and organizational forms that are widespread and 

fundamentally change all areas of production, consumption and behavior in modern society. 

In accordance with the Development Strategy of the Information Society in Azerbaijan, 

it is planned to organize systemic development and digital technologies in all spheres of life: 

economy, entrepreneurship, social sphere, as well as public administration. 
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Qlobal rəqəmsallaşma və rəqəmsal iqtisadiyyata keçid ideyası özbaşına yaranmayıb. 

Rəqəmsallaşmanın təkamülü riyaziyyatın rəqəmsal dili şəklində möhkəm nəzəri əsasa 

malikdir və bu, dəqiq elmlərin və texnologiyada tətbiqi icadların əsasını qoydu. Hesab olunur 

ki, informasiya-rəqəmsal eranın yaranması rəqəmsal transformasiyaların həyata keçirilməsini, 

informasiyanın insan müdaxiləsi olmadan işlənməsi və ötürülməsini təmin edən elektron 

hesablama maşınlarının (kompüterlərin) yaranması ilə başlayıb. Bu, kompüterlər və avtomatik 

idarə olunan maşınlar arasındakı əsas fərqdir. Süni intellektin yaranması kompüterlərin 

həllində müstəqilliyi daha da gücləndirdi və kompüterlərin həll etdiyi tapşırıqlar sinfini 

genişləndirdi. 

Rəqəmsal transformasiya, kompüterlərin meydana çıxdığı andan bu günə qədər 

əhəmiyyətli bir yol keçmişdir, bu müddət ərzində bir neçə texnoloji rejimdə dəyişiklik baş 

vermişdir, bu gün bu konsepsiya informasiyanın intensiv inkişafı, informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) və ikinci nəsil informasiyalaşdırma dövrünün 

başlanğıcı əlaqələndirilir. [4]. Bu, bir çox alim və mütəxəssis-təcrübəçinin hesab etdiyi kimi, 

yaranan IV texnoloji nizamın əsasını təşkil edir. 

Sənaye inqilabı aqrar iqtisadiyyatı sənaye iqtisadiyyatına çevirdiyi kimi, indi də 

texnoloji inqilab onun rəqəmsallaşmasına gətirib çıxarır. 

Yaranan yeni modelin əsaslarını müəyyən etmək üçün sosial-iqtisadi münasibətlərin 

təkamülünü nəzərdən keçirək (cədvəl 1.). 

Şərti olaraq, rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşmasının mərhələlərini aşağıdakı kimi 

formalaşdırmaq olar: 

 

Cədvəl 1. 

Sosial-iqtisadi münasibətlərin təkamülü. 

 Aqrar  

Iqtisadiyyat 

Sənaye 

iqtisadiyyatı 

Bilik 

 iqtisadiyyatı 

 

Sosial-iqtisadi 

münasibətlərin 

əsası 

 

Ənənəvi cəmiyyət; 

İcmalar, mülklər, 

şəhərlər. 

 

Müasir  

cəmiyyət; 

azad əmək bazarı. 

Post-sənaye 

cəmiyyəti; 

Ünsiyyətə əsaslanan 

informasiya 

texnologiyaları. 

 

 

 

 

Rifahın əsas 

 

Torpaq, sənətkarlığın 

yaranması; 

Aqrar istehsal (əhalinin 

əsas hissəsi  

Birinci bölmə -kənd 

 

Resurslar (yerin 

səthində və 

təkində); 

Sənaye 

(əhalinin əsas 

Miqyaslana bilən bilik 

(qlobal düşüncənin 

formalaşması); 

Bilik iqtisadiyyatı 

(əhalinin əsas hissəsi 

üüncü bölmədə - 

xidmət sektorunda 
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mənbəyi təsərrüfatında məşğul 

olur). 

hissəsi  

ikinci bölmə - 

sənaye 

istehsalında 

işləyir). 

məşğuldur). 

Zəruri iqtisadi 

amil 

Torpaq Kapital Bilik 

Sosial-iqtisadi sistemlərin təkamülü prosesində onların tərkib hissələri yenidən 

konfiqurasiya olundu. Əvvəlki mərhələdə vacib olan növbəti mərhələnin ayrılmaz hissəsinə 

çevrildi və rifahın əsas mənbəyi olmaqdan çıxdı. Buna görə də rəqəmsal iqtisadiyyatı 

iqtisadiyyatın inkişafında təkamül mərhələsi kimi nəzərdən keçirsək, onda onun formalaşması 

prosesi ilə əsas sərvət mənbələrinin təkamülü arasında əlaqəni ayırd etmək olar. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşması kontekstində əsas sərvət mənbələrinin təkamülü: 

1. Malların müştəriyə çatdırılmasının sürətləndirilməsi - Logistika; 

2. Müştərinin piyada məsafəsində olan mallar - Pərakəndə; 

3. Müştərinin ehtiyaclarını başa düşmək - İnformasiya; 

4. Müştəri ehtiyaclarının idarə edilməsi - Bilik. 

1. Logistika dövrü. Gəlir əldə etməyin əsas yolu malın alıcıya çatdırılması idi. Məhz bu 

vəziyyət tacirləri (sahibkarları) coğrafi cəhətdən uzaq ölkələrə riskli ekspedisiyalar təşkil 

etməyə məcbur etdi ki, bu da, yeri gəlmişkən, Böyük Coğrafi Kəşflərə səbəb oldu. Nəqliyyat 

xərcləri o dövrdə qiymət strukturunun 95%-dən çoxunu təşkil edirdi. Dövrün qəhrəmanlarını 

Cakomo Mediçi, Fernand Magellan, J.P. Morganı hesab etmək olar. 

2. Pərakəndə satış dövrü. Bu dövr mexanikləşdirilmiş nəqliyyatın inkişafı ilə başladı. 

Gəlir yaratmağın əsas konsepsiyası məhsulu birbaşa son istehlakçıya çatdırmaq idi. Ticarət 

şəbəkələri gəlir əldə edən əsas yerə çevrildi. Dövrün ən görkəmli nümayəndələri İnqvar 

Kampard, Sem Uolton, Riçard Bransondur. 

3. İnformasiya dövrü. İnternetin yaranması alıcını biznesə daha da yaxınlaşdırıb. Həm 

satın alma davranışı, həm də onu öyrənmək üsulları dəyişdi. İstehsalçılar yeni alətlər əldə 

etdilər və istehlakçı davranışını yeni üsulla təhlil etməyi öyrəndilər. İnternetdə hədəfləmə 

konkret alıcıya müəyyən vaxtda ehtiyac duyduğu məhsulu təklif etməyə imkan verir. Bu 

dövrdə biznes uğurlarının nümunələri Pierre Omidyar, Jeff Bezos və Jack Ma idi. 

4. Bilik dövrü. Son iqtisadi tarix Larry Page, Mark Zuckerberg və Arkady Volojun 

rəhbərlik etdiyi şirkətlər tərəfindən yazılır. Onların şirkətləri onlayn məlumat toplamaq və 

öyrənməklə istehlakçı davranışlarını idarə edilməsində rəqəmsal profillərini formalaşdırmaq 

üçün istehlakılara dair bilik bazası yaradırlar. 

Beləliklə, rəqəmsal iqtisadiyyat iqtisadiyyatın təkamül inkişafı kimi nəzərdən keçirilə 

bilər ki, burada proses iştirakçıları arasında onlayn məlumat mübadiləsi analoq qarşılıqlı 

əlaqəni əvəz edir və iqtisadiyyatın bütün sektorlarına təsir göstərir. Həmçinin iqtisadi artıma, 

yeni texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan biznes modelinin miqyası keyfiyyətli xidmətlər və 

qeyri-məhdud xidmətlər təqdim etməyə kömək edir: 

1. Bilik iqtisadiyyatı əmək, kapital, sahibkarlıq qabiliyyəti və torpaq kimi ənənəvi 

iqtisadi amillərlə yanaşı, bilik kimi yeni amili də əhatə edir. Bilik şirkətlər, regionlar, 

sənayelər, ölkələr üçün rəqabət üstünlüklərinin yaradılması və məhsul və ya xidmətin 

dəyərinin formalaşması prosesində digər iqtisadi dəyişənlər arasında lider mövqe tutmağa 

başlayır. 

2. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı ona təsir etdi ki, qısa müddət ərzində rəqabət 

üstünlüyünü qoruyub saxlayaraq, bilik çox tez unikallıqdan ictimai sərvətə çevrilir. 
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Yəni, yeni biliklərlə bağlı innovasiya dövrünün müddəti azalır. Rəqabət üstünlükləri 

yalnız biliyin meydana çıxması ilə əldə edilə bilər, çünki öz yayılması prosesində bilik çox 

sürətlə ictimai sərvətə çevrilir. Beləliklə, başa düşmək lazımdır ki, biliklər iqtisadiyyatında 

rəqabət üstünlüyü biliyə sahib olmaq hesabına deyil, bu unikal biliyi tez yaratmaq və səmərəli 

həyata keçirmək bacarığı hesabına formalaşır. 

3. Ümumilikdə biliyin yeni rolu təkcə əlçatanlıqla deyil, həm də onların istifadəsi və 

yaradılması imkanlarının genişlənməsi ilə bağlıdır. İnformasiya texnologiyaları sayəsində 

qlobal miqyasda sosial şəbəkələrin formalaşdırılması mümkün oldu ki, bu da cəmiyyətə 

dinamiklik (qeyd, həmişə proqnozlaşdırıla bilməyən) verir. Bu baxımdan müxtəlif yeniliklər 

çox sürətlə yayılır və müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi ilə ehtiyacların ödənilməsi ön plana 

çıxır. 
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Summary 

The idea of global digitalization and the transition to a digital economy did not arise 

spontaneously. The evolution of digitalization has a solid theoretical basis in the form of the 

digital language of mathematics, which laid the foundation for the exact sciences and applied 

inventions in technology.  

It is believed that the emergence of the information-digital era began with the 

emergence of electronic computers that provide the implementation of digital transformations, 

processing and transmission of information without human intervention. This is the main 

difference between computers and automatic machines. The advent of artificial intelligence 

has further strengthened the independence of computers in solving problems and expanded 

the class of tasks that computers can solve. 
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Birbaşa xarici kapital investisiyaların aktuallıq qazanması 1492-ci ildə “Yeni Dünya” 

yəni Amerika qitəsinin kəşf edilməsindən sonar başladı. Beləliklə həmin dövrün inkişaf etmiş 
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ölkələrdən investisiyaların inkişaf cəhətdən geridə qalmış ölkələr istiqamətində tək tərəfli 

şəkildə hərəkət etməsi başladı. Bu tək tərəfli hərəkətin bir məqsədi var idi. Geri qalmış 

ölkələrin təbii sərvətlərini eyni zamanda ucuz işci qüvvəsinin əməyinin istismar etmək idi. Bu 

dönəmdə tətbiq edilən istismarçı siyasətlər doğrultusunda, bir tərəfdən müstəmləkə 

ölkələrindən xam maddə təmin edən, digər tərəfdən də yenə bu ölkələrə ticarət malı satan 

şirkətlər fəaliyyət göstərməkdə idi. Qısacası xarici investisiya, başlanğıcda yoxsul ölkələrin 

müstəmləkələşdirilməsində önəmli bir vasitə olmuşdur. [1] 

Xarici kapital, bir ölkənin qarşılığını müxtəlif formalarda gələcəkdə ödəmək üzrə, başqa 

ölkələrdən təmin edərək qısa müddətdə iqtisadi gücünə əlavə edə biləcəyi finansal və ya 

texnolojik qaynaqlar olaraq tərif edilməkdədir.[2]  

Avropa Birliyində (AB), kapitalın sərbəst dolaşımı üçün 1988‐ci ildə qəbul edilən və 1 

iyul 1990 tarixində qüvvəyə minən 1988/361/ees saylı direktivə görə, kapital hərəkətləri on üç 

qələmdən meydana gəlməkdədir:[3] 

Birbaşa investisiya; 

Daşınmaz mal investisiyaları; 

Normal olaraq kapital bazarında hərraca çıxarılan sənədlərlə bağlı transferlər; 

Kollektiv investisiya şirkətlərinə qatılma sənədləri ilə bağlı transferlər; 

Normal olaraq pul bazarında hərraca çıxarılan sənədlər və digər vasitələrlə bağlı 

transferlər; 

Finansal qurumlardakı cari hesablar və depozitlərlə bağlı əməliyyatlar; 

Topluluqda oturan bir şəxsin tərəf olduğu kommersiya əməliyyatları və ya xidmət təmin 

etməsi ilə bağlı kreditlər; 

Kommersiya borcları və kreditlər; 

Təminat məktubları, digər qarantiyalar və girovlar; 

Sığorta anlaşmalarının ifasına bağlı transferlər; 

Şəxsi kapital hərəkətləri; 

Finansal qiymətlərin fiziki idxal və ixracı; 

Digər kapital hərəkətləri. Bunlar da öz aralarında alt bölümlərə ayrılmaqdadırlar. 

Birbaşa xarici kapital daxilolmalarına təsir edən faktorlar: iqtisadi faktorlar, siyasi 

faktorlar, sosial və psixoloji faktorlar, əxlaqi və mənəvi faktorlar. 

Birbaşa xarici kapital investisiyalarının ümumi iqtisadi pozitiv və neqativ effektlərə 

malikdir. 

Xarici kapital qəbul edən ölkələrdə aşağıdakı pozitiv effeklər yaradır: 

Xaric kapital özü ilə birlikdə ölkəyə muasir istehsal biliklərini, idarəetmə metodlarını və 

texnologiyalarını gətirməklə ölkənin iqtisadiyatına mühüm töhvələr verməkdədir; 

Ölkələrdə iqtisadiyyat inkişafı təmin edilir və milli gəlir artır. Mənfəət ölkədə qalmaqla 

iqtisadi böyüməyə təkan verəcəkdir. Eyni zamanda xarici kapital yenidən qurma, 

özəlləşdirmənin və iqtisadiyyat üçün mühüm sahə olan yan sənayelərin yaradılması və inkişaf 

etdirilməsinə köməklik göstərir; 

Xarici kapital gəldiyi ölkəni digər ölkələrlə iqtisadi əlaqə qurmasına yaxşı təsir göstərir; 

Ölkənin büdcə defisitlərinə müsbət təsir göstərən vergi gəlirləri qazandırır; 

Xarici kapital uzun dönəmdə ölkənin idxalını azaldıb əvəzində ixracın artımına eyni 

zamanda qlobal bazara çıxışı asanlaşdırıcı pozitiv effektlər yaradaraq, ölkənin tədiyyə 

balansının müsbətə doğru düzəlməsinə köməklik göstərir; 

Xarici kapital ev sahibi ölkənin məşğul əhalinin sayının artımasını birbaşa və dolaylı 

təmin edir; 

Xarici kapital qəbul edən ölkələrdə pozitiv effeklərlə yanaşı ev sahgibi ölkələr üçün 

neqatif effektlər də yaradır. Bu neqativ effektlərə aşağıdaklar aiddir; 

Ilk növbədə qlobal şirkətlər ölkəyə gəldikdə yerli rəqiblərlə aralarında haqsız rəqabət 

mühuti yaranır və kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərini bazardan çıxartmağa çalışır; 
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Xarici kapitalla bağlı ev sahibi ölkələrin narahatlığına səbəb olan ən mühüm 

məsələlərdən birincisi ölkə iqtisadiyyatını üzərində mühüm söz haqqına sahib olmasıdır. 

Əsasən də ölkə iqtisadiyyatının əsas sütunlarının əcnəbilərin əlinə keçməsi ölkədə böyük 

narahatçılığa səbəb olmaqdadı və ölkənin iqtisadi və siyasi müstəqilliyi sual altında 

qalmaqdadı; 

Qlobal şirkətlər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vergi rüsumlarından və vergi 

ödəmələrindən azad olmaq barədə xüsusi imtiyazlar ala bilməkdədirlər; 

BXKİ nəticəsində ölkə ixracat düşüşü yaşaya bilər. Belə ki,  1960 və 1970‐ci illərdə 

aparılan çalışmalarda əldə edilən nəticə, birbaşa investisiyaların ixracatı əvəz edəcəyi 

yönündə idi. Fəqət daha sonrakı çalışmalar bunun tərsini göstərmişdir. İsveçli iqtisadçı 

Swedenborg, 1965‐1994‐ci illər arasında İsveç şirkətlərinin, ölkə xaricində istehsallarını 

artırdıqları halda, bu şirkətlərin İsveçdən gerçəkləşdirdikləri ixracat üzərində neqativ bir 

effekt ilə qarşılaşmadıqları nəticəsinə varmışdır. Avstraliyalı şirkətlərin ölkə xaricindəki 

investisiyalarını incələyən bir çalışmada isə, investisiyaların ixracatı əvəzləyici effekt yarat‐ 
maq yerinə, şirkətləri yeni bazarlara açdığı və böyümə imkanı yaratdığı nəticəsi çıxarılmışdır. 

Ayrıca bir çox digər ölkələrlə bağlı çalışmalar aparılmış, az sayda da olsa bəzi neqativ 

əlaqələr təsbit edilmiş, fəqət pozitiv əlaqələrə daha sıx‐sıx rastlanmışdır.[4] 
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Xarici ticarət fəaliyyətləri ölkələrin daxili iqtisadi sistemlərinə təsir göstərməklə, kritik 

dəyişmələr zamanı milli iqtisadi sistemin boşluqlarını üzə çıxara bilir. Məqalədə xarici 

iqtisadi və ticarət əlaqələrinin ölkələrin resurslarla zənginliyindən asılılığı, bunun müsbət və 

mənfi təsirlərinə dair yanaşmalar verilmişdir. Azərbaycanda hər nəfərə düşən idxal-ixrac və 

xarici ticarət dövriyyəsi üzrə göstəricilərin dinamikası verilmişdir. Xarici ticarətdə neft 

sektorundan asılılıq, xam neft istisna olmaqla idxal-ixrac göstəricilərinin inkişaf meyili üzrə 

nəticələr və bu istiqamətdə bir sıra səmərəli ola biləcək fikirlər qeyd olunmuşdur. 

Xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya, qloballaşma 

prosesləri müsbət inkişaf elementlərinin milli iqtisadiyyata qazandırılması, milli iqtisadiyyatın 

potensial imkanlarının daha geniş bazarlarda reallaşdırılaraq makroiqtisadi göstəricilərin, 

ölkədə həyat səviyyəsi göstəricilərinin yaxşılaşdırılması, beynəlxalq rəqabətdə iqtisadiyyatın 

strukturunun təkmilləşdirilməsi kimi məsələlərdə müsbət təsirləri vardır. Digər tərəfdən isə, 

bu proseslər milli iqtisadiyyatda qeyri-müəyyənliyin, kənar amillərin təsirlərinin artmasına, 

milli maraqlara uyğun gəlməyən iqtisadi nəticələrin ortaya çıxmasına səbəb olmaqdadır. Bu 

baxımdan xarici iqtisadi siyasətdə hələ də liberallaşma və proteksionizm siyasətlərində 

dövlətlərin yanaşması birtərəfli deyildir. Xüsusilə milli iqtisadi inkişaf baxımından üstün 

mövqe qazanmış, istehsal, sosial və bazar infrastrukturunu müasir tələblərə uyğun qurmuş, 

sağlam milli iqtisadi struktura və yüksək beynəlxalq rəqabətqabiliyyətinə malik ölkələr çox 

zaman liberallaşma və qloballaşma çağırışlarına dəstək verir. İnkişaf etməkdə olan əksər 

ölkələrdə isə bu baxımdan daha həssas yanaşma vardır. Daxili bazar tələbatının 

qarşılanmasında dayanıqlı bazar sisteminə malik olmayan dövlətlərdə xarici ticarətdə 

liberallaşma siyasəti milli maraqların daha ciddi risklərlə üzləşməsinə gətirib çıxarır. Bununla 

belə, xarici iqtisadi əlaqələrdə inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq milli maraqlar hər zaman 

ön plandadır və inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq yeri gəldikdə bütün dövlətlər 

proteksionist qərarlar qəbul edə bilir.  

Hansı növ xarici iqtisadi və ticarət siyasəti yeritməsindən asılı olmayaraq öz daxili və 

milli təhlükəsizliyini, milli maraqlarını qorumaq istəyən hər bir ölkə üçün ilk prioritet milli 

potensialına uyğun sağlam iqtisadi sistem qurmasıdır. Belə iqtisadi sistem ölkənin iqtisadi 

potensialını hərtərəfli və səmərəli  reallaşdırmağa, sosial və infrastruktur problemlərinin 

həllində dinamik olmağa, xarici bazarlardan, xarici ölkələrdən asılılığı azaltmağa, risk 

hallarında çevik və effektiv müdafiəni təşkil etməyə imkan verməlidir. Təbii resurs 

ehtiyatlarının zənginliyi ölkələrə əlavə imkanlar yaratsa da, bu imkanlardan istifadə heç də hər 

zaman səmərəli olmamışdır.  

Təbii ehtiyatlar baxımından zəngin olan ölkələrdə bu təbii kapitalın iqtisadi inkişafa 

müsbət təsir göstərəcəyi və iqtisadi artım dinamikasını sürətləndirəcəyi ilə bağlı yanaşmalar 

geniş yayılmışdır. İndiyədək əldə edilən nəticələr isə təbii ehtiyatları bol olan ölkələrdə 

iqtisadi artım sürətinin zamanla azaldığını göstərməkdədir. Təbii resurslarla zəngin ölkələrin 

iqtisadi inkişaf səviyyəsinin bir çox ölkələrin timsalında qeyri-adekvat olması iqtisadi nəzəri 

tədqiqatlar üçün də diqqəti cəlb edən haldır. Burada əsas yanaşmalardan biri müəyyən bir 

ölkədə iqtisadi gəlirliliyi yüksək olan zəngin təbbi ehtiyatların kəşfinin emal sənayesi 

üzərindəki mənfi təsirlərini ifadə etmək üçün istifadə olunan “Holland Sindromu”dur. 

Xüsusilə keçid iqtisadiyyatında olan ölkələrdə buna uyğun əlamətlər özünü daha çox göstərir 

[7].  

Təbii resursların zənginliyi ilə ölkələrin iqtisadi inkişafı arasında əlaqələrə dair 

yanaşmaların bir qismi bunun əlavə rəqabət üstünlüyü və geniş maliyyə imkanları yaratması 

fikirlərini daha çox ixrac, daha çox valyuta mədaxili, daha çox investisiya məhsullarının cəlb 

olunması, sənayeləşmənin sürətlənməsi kimi inkişafa təkan verməsi fikrini dəstəkləyir. Lakin 

təbii resurslarla zənginliyin ölkənin iqtisadi inkişafında mənfi təsirlər yaratması ilə bağlı 

yanaşmalar da az deyildir. Müasir yanaşmalarda bu aşağıdakı səbəblərlə izah olunur: 
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- Bu cür ölkələrdə şəxsi maraqlar üçün resurslardan əldə olunan gəlirlərin 

mənimsənilməsi istiqamətində ciddi təsirlər olur; 

- Resursların bolluğu onlardan istifadədə səmərəsiz iqtisadi siyasətin tətbiqinə gətirib 

çıxara bilir; 

- Təbii ehtiyatların bolluğuna əsaslanan ilkin istehsal fəaliyyəti təhsilə olan tələbi 

azaldır və bu tip ölkələrdə adətən insan kapitalının inkişaf səviyyəsi də aşağı olur [5, s.144]; 

- “Holland Sindromu” effektinin təsiri ilə istehsalda maya dəyərinin azaldılmasında 

passivliyin olması səbəbindən məhsulların dünya bazarında rəqbət qabiliyyəti aşağı düşür; 

- Dövlətin iqtisadi siyasətdə resurs gəlirlərindən geniş istifadə etməsi onun vergi 

sisteminin effektivliyinin və vergi yığımlarının aşağı səviyyədə olmasına səbəb olur. 

Ölkələrin xarici ticarət balansının təhlilində bu tip ölkələrdə əsasən zəngin olduğu 

resurslardan kənarda qalan sahələr üzrə struktur balansına daha çox diqqət yetirilməlidir. 

Xarici ticarətdə kəsirin yaranmasına səbəb olan amillərə ölkələrin yerli sənayesinin 

strukturunda daha çox aşağı dəyərə malik məhsulların, idxalda yüksək dəyərə malik 

məhsulların üstünlük təşkil etməsi, eyni zamanda xarici resurs ehtiyatlarından, enerji 

ehtiyatlarından asılılığın təsiri ilə də yarana bilir. Dayanıqlılığı aşağı olan sahələrə bağlılıq baş 

verən hər hansı qeyri-iqtisadi səbəblərin təsiri olduqda belə, ölkənin məhsul və xidmət 

ixracının və valyuta daxilolmalarının kəskin şəkildə azalmasına gətirib çıxara bilir. 

Xarici ticarətdə kəsirin yaranmasının əsas səbəblərindən biri də valyuta 

məzənnələrindəki dəyişmələrdir. Valyuta məzənnələrindəki dalğalanmalar xarici ticarət 

kəsirinə birbaşa təsir edir və müxtəlif formalarda özünü göstərir. Birincisi, valyuta 

məzənnələrindəki dalğalanmalar investorları çəkindirən təsirə malikdir. İnvestorların 

investisiya maraqlarının azalması yeni istehsal imkanlarını məhdudlaşdırmaqla ixrac 

potensialını azaldır [3, s.80].  

İnvestisiyaların azalması və ya yetərli olmaması idxalın artması ilə yanaşı xarici ticarət 

kəsirinin artmasına səbəb olacaqdır. Valyuta məzənnələrindəki dalğalanmalarının digər təsiri 

isə milli valyutanın dəyərinin kəskin artması və ya dəyərinin kəskin azalmasıdır. Milli 

valyutanın dəyərinin kəskin azalması məhsulların vahidinə görə xarici valyuta üzrə ölkəyə 

gətirdiyi gəlirin azalmasına, dəyərinin kəskin artması isə idxal məhsullarının yerli istehsalla 

müqayisədə daha münasib olmasına, xarici bazarlarda qiymət rəqabətində çətinliklərin 

yaranmasına səbəb olacaqdır. İdxalın artması xaricə valyuta axınının artmasına, ölkə üzrə 

istehsal səviyyəsinin aşağı düşməsinə, nəticədə isə məşğulluq səviyyəsinin azalmasına, 

işsizlik səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. İdxalın artması, yerli istehsalın azalması 

ilə birlikdə ixracın da azalması xarici ticarət kəsirinin artmasına səbəb olacaqdır [4, s.29]. 

Azərbaycanda müstəqilliyin ilk illərində təsərrüfat əlaqələrinin nizamlanmasında 

yaranan çətinliklər, istehsal sahələrində baş vermiş ciddi böhranlar, valyuta çatışmazlığı və 

digər sosial-iqtisadi problemlərin həllində neft sektoru öncüllük təşkil etsə də, sonrakı 

mərhələdə neft sektorundan asılılıq yetərincə aradan qaldırıla bilinməmişdir. Qeyri-neft 

sektorunun inkişafı artıq uzun illərdir ki, dövlətin sosial-iqtisadi siyasət strategiyasında əsas 

yerlərdən birini tutur. Yeni inkişaf proqramlarında qeyri-neft sektorunda xüsusilə müasir 

tələblərə cavab verən innovativ texnologiyalara əsaslanan təsərrüfatların yaradılması diqqət 

mərkəzindədir. Dövlət tərəfindən pul-kredit, büdcə-vergi, gömrük mexanizmlərindən bu 

istiqamətdə istifadə edilməkdədir. Lakin, dövlət büdcəsinin təşkilində, xarici ticarət balansının 

qurulmasında, sosial-iqtisadi siyasətin reallaşdırılmasında hələ də neft sektorundan ciddi 

asılılıq qalmaqdadır. Bunu qrafik 1.-dəki göstəricilərə əsasən də qeyd etmək olar. İlk öncə onu 

qeyd etmək lazımdır ki, 2006-2020-ci illər üzrə hər nəfərə düşən xarici ticarət dövriyyəsi 

yüksək volatilliyi və olduqca kəskin enmə qalxmalarla xarakterizə oluna bilər. Buna qarşılıq 

olaraq xüsusilə xam neft istisna olmaqla hər nəfərə düşən ixrac göstəricisində daha sabit 

dinamika vardır.  
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Qrafik 1. Azərbaycanın 2016-2020-ci illərdə hər nəfərə düşən xarici ticarət 

göstəriciləri 

 

Xam neft ixracından əldə olunan gəlirlər dünya bazarında neft qiymətlərinin dəyişməsi 

ilə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin çox kəskin artmasına və azalmasına səbəb ola 

bilir. Təsadüfi deyildir ki, 2007-ci ildə hər nəfərə düşən xam neft ixracının dəyəri 0,38 min 

dollar olduğu halda 2008-ci ildə 5,04 min dollar, 2009-cu ildə isə 1,62 min dollar olmuşdur. 

Belə dalğalanma növbəti illərdə də müəyyən bu cür kəskin olmasa da kifayət qədər ciddi 

fərqlərlə davam etmişdir. Həmçinin demək olar ki, hər nəfərə düşən idxal və ixrac 

göstəricilərinin artma azalmaları ilə əksər hallarda xam neft ixracının artma azalmalarının 

uzlaşdığı görünür. Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı uzun illərdir prioritet hesab olunsa 

da, hələ də neft sektorundan asılılıq yüksəkdir. Bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, xam 

neft ixracını çıxmaqla xarici ticarət balansında nəzərdən keçirilən dövrdə hər zaman mənfi 

saldo mövcud olmuşdur. Bu istiqamətdə mənfi saldonun azaldılması istiqamətində də hər 

hansı davamlı inkişaf müşahidə edilməmişdir. Hətta son illərdə təbii qaz ixracatının 2015-ci 

ildən sonrakı dövrdə ciddi şəkildə artmasını da nəzərə aldıqda fərqin idxalda baş verən artımla 

daha da dərinləşmə riskinin olması qənaətinə gəlmək olar.  

Baxılan nəzəri yanaşmalar, göstəricilər və xarici ticarətin dinamikasının təhlilinə əsasən 

aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 

- İnkişaf etməkdə olan ölkələrin zəngin ehtiyatı olan resurslardan asılılıq problemi 

ölkəmizdə də mövcuddur; 

- Neft sektorundan ixrac gəlirlərinin artması idxal göstəricilərində də artma meyili 

yaradır; 

- Qeyri-neft ixracında yüksək xüsusi çəkiyə malik olan məhsullar əsasən son məhsul 

xarakteri daşımayan məhsullardır; 

- Qeyri-neft sektorunda istehsal və emal sahələri üzrə şaxələndirmənin zaman vahidinə 

düşən artım dinamikası yetərli deyildir; 

- Yerli istehsal səviyyəsinin əksər məhsul növləri üzrə yetərsiz olması idxalda yaradılan 

məhdudiyyətlərin səmərəliliyini aşağı salacaqdır. 
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Bunlara əsasən Azərbaycanın xarici ticarət fəaliyyətində səmərəliliyi artırmaq üçün 

aşağıdakı məsələlər nəzərdən keçirilə bilər: 

- Sosial-iqtisadi, elmi-texniki, hüquqi və bazar infrastrukturunun intensiv şəkildə 

təkmilləşdirilməsi; 

- Qeyri-neft sektorunda emalyönümlü sahələrdə daha geniş miqyasda istehsal 

komplekslərinin yaradılması, bu istiqamətdə yerli və xarici investisiyalara geniş imkanlar 

yaratmaq; 

- Təhsil, elmi-tədqiqat və praktiki fəaliyyət sahələrinin koordinasiya, əməkdaşlıq və 

inteqrasiya sisteminin inkişaf etdirilməsi; 

- Neft ixracından əldə edilən gəlirlərin büdcə sistemində iqtisadi istehsal 

təşəbbüskarlığının və ixrac imkanlarının artırılması fəaliyyətləri üzrə vəzifələrin icrasında 

daha aktiv istifadə olunması; 

- İlk növbədə büdcə sistemində neft gəlirlərindən asılılığın aaldılması və bu gəllirlərin 

istehsal fəaliyyətlərinin investisiyalaşdırılmasında daha aktiv istifadə edilməsi; 

- Neft gəlirlərinin istifadəsində effektivliyin yüksəldilməsi və səmərəliliyin artırılması 

və s. 
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Summary 
 

Foreign trade activities can affect the domestic economic systems of countries, 

revealing gaps in the national economic system during critical changes. The article provides 

approaches to the dependence of foreign economic and trade relations on the resource 

richness of countries, its positive and negative effects. The dynamics of import-export and 

foreign trade turnover per capita in Azerbaijan is given. The results of the dependence on the 

oil sector in foreign trade, the development trend of import-export indicators with the 

exception of crude oil, and a number of ideas that could be effective in this direction were 

noted. 
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ÖLKƏMİZDƏ AQRAR SAHƏNİN İNKİŞAF MEYİLLƏRİ VƏ BU İSTİQAMƏTLİ 

DÖVLƏT DƏSTƏYİ 

Fərəcova G.Ə., Kazımov X.E. 

Gəncə Dövlət Universiteti, İdarəetmə kafedrası, Gəncə 

                          

Müstəqil Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişafının elə həlledici mərhələsindədir ki, 

respublikanın milli iqtisadi inkişaf modelinin nəzəri-praktik əsaslandırılması baxımından 

aqrar sektorda həyata keçirilmiş islahatlara nəzər salmaq, bu sahədə qarşıda duran vəzifələri 

müəyyənləşdirmək son dərəcə zəruridir. Bu zərurəti şərtləndirən həm də odur ki, Azərbaycan 

qeyri-neft sektorunun prioritetliyinə əsaslanan inkişaf yolu seçməklə yanaşı, tarixən arqar-

sənaye respublikası kimi tanınmış və ixtisaslaşmışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığının aradan qaldırılması, qeyri-neft sektorunun 

inkişaf etdirilməsi və yüksək artımın təmin olunması dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil 

edir. Qeyri-neft sektorunda aqrar sahə xüsusi önəm daşıyır. Ən çox islahatlar aparılan və 

dövlət dəstəyi göstərilən istiqamət kimi aqrar sahənin modernləşdirilməsi, intensiv inkişaf 

mexanizmlərinin daha çevik tətbiq edilməsi və fermerlərin maddi rifahının yüksəldilməsi 

dövlət siyasətində əhəmiyyətli yer tutur. Aqrar sahənin inkişafı ölkə əhalisinin ərzaq 

məhsulları ilə etibarlı təminatı, yeni iş yerlərinin açılması və kənd təsərrüfatı məhsullarının 

ixracından daxil olacaq valyuta deməkdir. Aqrar islahatların müasir mərhələsində strateji 

yanaşmanın əsasını da məhz bu təşkil edir. Dövlət aqrar inkişaf mərkəzləri kənd təsərrüfatının 

elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsində xüsusi rol oynayacaq. Bu mərkəzlər 70-dən çox xidməti 

özündə birləşdirərək fermərlərə "bir pəncərə" prinsipi əsasında dəstək göstərəcək, daim 

fermerlərin yanında olacaq və onların işinin səmərəliliyinin artmasına töhfə verəcəkdir.[2] 

Əlverişli çoğrafi-iqlim xüsusiyyətləri ölkəmizdə aqrar sektorun geniş inkişaf 

imkanlarına malik olmasını şərtləndirir. Eyni zamanda həyata keçirilən səmərəli siyasət 

sayəsində Azərbaycanın iqtisadi potensialının və maliyyə imkanlarının artması 

Respublikamızda kənd təsərrüfatı sahəsində mövcud olan imkanlardan  istifadə edilməsinə 

münbit zəmin yaradır. Ölkə əhalisinin təxminən yarısının bölgələrdə yaşadığını və məşğul 

əhalinin 40 faizinin kənd təsərrüfatında çalışdığını nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, aqrar 

sektorun inkişaf etdirilməsi sosial baxımdan da ciddi önəm kəsb edir. Ölkəmizdə kənd 

təsərrüfatına praktiki müstəvidə geniş maliyyə və texniki dəstək göstərilir, eyni zamanda bu 

sahədə hədəflənən yüksək nəticələrin əldə olunması məqsədilə institusional islahatlar həyata 

keçirilir, qanunvericilik bazası möhkəmləndirilir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun kredit 

portfelinin 65-70 faizi kənd təsərrüfatı istehsalına və kənd təsərrrüfatı məhsullarının emal 

sahələrinə yönəldilir. Fermerlər torpaq vergisi istisna olmaqla, bütün növ vergi ödənişlərindən 

azaddırlar.[5] 

Müasir meliorasiya, irriqasiya sistemləri dövlət investisiyaları hesabına qurulur. Eyni 

zamanda iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması respublikamızda kənd təsərüfatı məhsulları 

istehsalının artırılmasını stimullaşdırmaq və əhalinin ərzaq təminatını yerli istehsal hesabına 

daha da yaxşılaşdırmaq və əhalinin ərzaq təminatını yerli istehsal hesabına daha da 

yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır. Hazırda aqrar sahənin daha da inkişafı xüsusi diqqət 

mərkəzindədir. 

Kənd təsərrüfatında artım tendensiyasını saxlamaq üçün dövlət tərəfindən bu sahəyə 

yönələn subsidiya və güzəştli kredit siyasəti yürüdülür. Elmi tədqiqat institutlarında istehsal 

olunmuş məhsuldar toxumların dəyərinin isə 30-40 faizi dövlət tərəfindən ödənilir. 

Fermerlərə yanacaq 50% endirimlə satılır, onlar gübrələri dəyərinin 50-75%-nə alırlar. Bu 

maddi yardımlar kənd təsərrüfatı məhsullarının idxaldan asılılığını əhəmiyyətli dərəcədə 

azaldır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa yardım milli fondu tərəfindən verilən 

vəsaitlərin əsas hissəsi də kənd təsərrüfatına yönəlib.  
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Məlum olduğu kimi, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində min hektarlarla əkinə yararlı 

torpaq sahələri yararsız hala düşmüşdür. Torpaqların uzun müddət əkilməməsi, becərilməsi 

onun korlanmasına səbəb olmuşdur ki, bu da gələcəkdə həmin torpaqlardan yüksək məhsu l 

əldə etməyə zəmanət vermir. İşğal nəticəsində hidrotexniki qurğuların, kollektor- drenaj 

şəbəkələrinin, kanalların, su hövzələrinin dağıdılması küllü miqdarda vəsaitlə ölçülür və əgər 

torpaqlarımız işqal altında olmasaydı bu gün aqrar sahə daha sürətlə inkişaf etdirilər və 

iqtisadiyyatımızın ən qabaqcıl sahəsinə çevrilə bilərdi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 

məlumatına görə, işğal altında olan kənd təsərrüfatına yararlı 600 min hektara yaxın torpaq 

sahəsinin, 231,056 əkin, 352 min hektara yaxın örüş - otlaq və biçənək sahəsinin illər boyu 

istifadə edilməməsi əkilib- becərilməməsi, korlanması qəbuledilməzdir və inkar olunmazdır 

ki, həmin sahələrdən min tonlarla taxıl, pambıq, kartof, üzüm, tütün, tərəvəz götürmək 

mümkün idi. Təəssüflər olsun ki, erməni təcavüzkarlarının işğalı nəticəsində əhalimiz öz 

torpaqlarını əkib becərməkdən məhrum olmuş və bu dövrlərdə yüz min tonlarla kənd 

təsərrüfatı məhsulu itirilmişdir.[5] 

Qeyd edək ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda bütün sahələr üzrə planlı şəkildə 

bərpa-quruculuq işləri ilə yanaşı, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı işlərə artıq 

başlanılıb. Belə ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına əsasən, bu il nazirlik əsas 

diqqətini və fəaliyyətini yerlərdə fermerlərə məsləhət və informasiya xidmətinin 

gücləndirilməsinə, xidmətlərin daha əlçatan edilməsinə, innovativ üsulların tətbiqinə və 

əlbəttə, ən ümdə vəzifələrdən biri kimi işğaldan azad olunan ərazilərdə əkinlərin bərpasına 

yönəldəcək. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, işğal kənd təsərrüfatına 20 milyard manata 

yaxın ziyan vurmuş, aqrar sahənin inkişafını xeyli dərəcədə ləngitmişdir. Ancaq bütün 

bunlara baxmayaraq, 2003-cü ildən 2020-ci ilə kimi Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,4 dəfə, kənd 

təsərrüfatı isə 2 dəfə artmışdır. 2019-cu ildə əvvəlki ilə müqayisədə 7,2 faiz artım əldə 

edilmişdir ki, bu da aqrar sahədə ildən - ilə inkişafın göstəricisidir.  [6] İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzinin (İTKM) açıqladığı məlumata görə, rayonlarımızın işğal 

olunması nəticəsində 280 min hektar meşə, 1 milyon hektara yaxın məhsuldar torpaqlar, o 

cümlədən 127 min 700 hektar suvarılan torpaq, 34 min 600 hektar üzüm və meyvə bağları 

sahəsi, 1200 kilometr irriqasiya sistemi işğalçıların əlinə keçib, işğal edilən ərazilərdən 

kənarda yerləşən 5 rayonda 120 min hektar əkinəyararlı torpaq sahəsi suvarılmamış qalıb və 

praktiki olaraq təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılıb. [5] 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində ölkəmizdə olan kənd 

təsərrüfatı potensialının tam reallaşdırılması istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər davam 

etdirilir və dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas komponentlərindən olan ərzaq 

təhlükəsizliyi ölkəmizdə uğurla həll olunmaqdadır. Kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrinin 

sürətli inkişafı, aqrar sahədə ixrac potensialının artırılması məqsədi ilə müasir aqroparklar və 

iri fermer təsərrüfatlarının təşkili, emal müəssisələrinin xammal təminatının yaxşılaşdırılması 

və emal sənayesinin genişlənməsi istiqamətində ciddi addımlar atılr. Qoyulan investisiyalar, 

aparılan islahatlar, verilən subsidiyalar, kənd təsərrüfatına elmi yanaşma öz nəticəsini 

verməkdədir. 

Ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində, o cümlədən aqrar sahədə əldə edilən uğurlar və 

yüksək nəticələr Azərbaycanda dinamik inkişafın göstəricisidir. Bu tərəqqi və rifah, əhalinin 

maddi durumunun əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasının bariz göstəricisi aparılan 

məqsədyönlü dövlət siyasətinin bəhrəsidir. 
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DEVELOPMENT TRENDS OF THE AGRARIAN SECTOR IN OUR COUNTRY 

AND STATE SUPPORT IN THIS DIRECTION 

                          

Independent Azerbaijan is at such a crucial stage of socio-economic development that it 

is extremely important to look at the reforms implemented in the agricultural sector in terms 

of theoretical and practical substantiation of the national economic development model of the 

republic, to identify future tasks in this area. This necessity is also due to the fact that 

Azerbaijan, in addition to choosing a path of development based on the priorities of the non-

oil sector, has historically been known and specialized as an argali-industrial republic. 
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Gömrük ödənişlərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin elmi-tədqiqat müstəvisində də 

araşdırılması aktual xarakter daşayır. Bu baxımdan bizim tədqiqat işləməsinin predmetini də 

Azərbaycan Respublikasının Gömrük məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının digər 

qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilən vəziyyətlərdə alınmalı olan gömrük ödənişləri ilə 

bağlı məsulliyyət yaradan hallar təşkil edir: gömrük rüsumu; əlavə dəyər vergisi; aksizlər; yol vergisi; 

yığım; haqq, dövlət rüsumu. Bundan irəli gələrək, tədqiqat işləməsində gömrük ödənişləri ilə bağlı 

məsulliyyəti yaradan hallar sistemli yanaşma və müqayisəli təhlil sferasında araşdırılır və 

gömrük münasibətlərinin bu sahədə təkmilləşdirilməsi istiqamətində uyğun gələn 

səmərəliləşdirici təkliflər əsaslandırılır. Hesab edilir ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

formalaşdırılmasında yeni mənbələrin aşkar edilmə səmərəsi baxımından gömrük 

ödənişlərinin azalmasına gətirib çıxaran halların aradan qaldırılması məsələləri daim diqqət 

mərkəzinə saxlanılmalı və müvafiq sahədə normativ-hüqüqi bazanın və strategiyanın daha da 

təkmilləşdirilməsinı vacibdir. 
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Cədvəl 1 

Gömrük orqanları tərəfindən büdcəyə daxilolmalar 
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Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsinin ayrı-ayrı vergilər üzrə təqdim etdiyi məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 
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       2021-ci ildə gömrük orqanları tərəfindən büdcəyə daxilolmalar 

 

2021 Min manatla 2019-cu ilə nisbətən %-lə 

ƏDV 2 930 723,00   106 

Gömrük rüsumu 1 205 507,8   118 

Aksiz  163 115,6   113 

Yol vergisi 43 622,7  119 

Cəmi  4 342 969,1  110 

 

Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsinin ayrı-ayrı vergilər üzrə təqdim etdiyi məlumatlar 

əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, dövlət büdcəsinə daxilolmalarda aksiz vergisi də artımla 

müşahidə olunur. Belə ki, 2018-ci ildə gömrük orqanları tərəfindən dövlət büdcəsinə daxil olan 

aksiz vergisi 2013-cü ildə büdcəyə daxil olan eyniadlı verginin 209%-ni, 2013-cü ildə 2012-ci 

ildə büdcəyə daxil olan eyniadlı verginin 105,8%-ni, 2012-ci ildə isə, 2011-ci ilə nisbətən 

122,5%-ni təşkil etmişdir. 2019-cu ildə isə, gömrük orqanları tərəfindən dövlət büdcəsinə daxil 

olan aksiz vergisi 2018-ci ilə münasibətdə azalmış və əvvəli ilin 84,4 faizini təşkil etmişdir. 

Aksiz vergisinin artımı ölkəyə ən çox idxal olunan mallar içərisində nəqliyyat vasitələrinin, 

həmçinin, 2013-cü ildə bu təsnifata düşən tütün və tütün məmulatlarının hesabınadır. Bundan 

başqa, 2013-cü ildə ölkəyə 338830,21 min ABŞ dolları həcmində tütün və tütün məmulatının da 

idxal olunduğunu, bununla da onların ən çox idxal olunan mallar sırasına düşdüyünü qeyd etmək 

lazımdır. Son illərdə aksizli məhsulların siyahısı genişlənmişdir. Belə ki, içməli spirt, pivə və 

spirtli içkilərin bütün növləri, tütün məmulatları, neft məhsulları, minik avtomobilləri, istirahət və 

ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər vasitələrə son illərdə idxal 

olunan platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları, emal olunmuş, 

çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz, idxal olunan xəz-dəri məmulatları, 

energetik içkilər, avtobuslar, elektron siqaretlər üçün maye də əlavə olunmuşdur.  

Aksizlər-dövlətdaxili dolayı vergidir ki, kütləvi istehlak məhsulları (alkoqol, tütün, çaxır 

və s), həmçinin, lüks əşyalar və avtomobillərdən tutulur. Aksizlər aksizli məhsulun dəyərinə daxil 

edilir və aksizli məhsulun alıcısı tərəfindən ödənilir, aksiz yığımının məbləği isə, bu məhsulların 

istehsalçıları tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilir. Tutulma üsuluna görə aksizlər ƏDV kimi 

dolayı vergi hesab olunur. Aksizin hesablanması və ödənilməsi ödəyicinin üzərindədir.  

Təcrübədə aksiz nə deməkdir? Hesablama və ayırma mexanizmi verginin ölçüsünün bu və 

ya digər məhsulla əməliyyatın aparılma prosesində müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Aksizin 

məbləği malın qiymətinə daxil edilir. Bu o deməkdir ki, müəyyən məhsulun dövriyyəsində iştirak 

edən təsərrüfat subyekti müvafiq hesablama aparır. Məhsulun reallaşma prosesində əldə edilən 

məbləğin hesablanması üzrə öhdəlik növbəti kontragentə keçir. Bu son istehlakçıya qədər belə 

baş verir. Sonda vergi yükü onun üzərinə qoyulur. Aksiz nədir, sualına cavab verərkən, verginin 

hesablanması və ayrılması üzrə öhdəliklərin üzərinə qoyulduğu şəxslər üzrə bəzi izahları da 

vermək lazımdır. Azərbaycan Respublikası ərazisində belə məhsulları istehsal və ya idxal edən 

bütün şəxslər, istər bunlar fiziki şəxs olsun, istərsə də hüquqi şəxs olsun, aksizin ödəyicisidirlər. 

Bundan başqa, respublikadan kənarda olan rezidentlərimiz, əgər aksizli mallar istehsal edirsə, 

amma orada aksiz vergisini ödəmirlərsə, bu halda Azərbaycanda bu verginin ödəyicisidirlər.  
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CONCLUSIONS ABOUT INDIRECT TAXES 
 

Ph.D. in Economics Yadulla Mehriban Yadulla qizi 

Baku State University 

The purpose of the study is to investigate the circumstances related to the specifics of customs 

payments and justify their occurrence. 

Abstract 
 

The Customs compensations that have to be paid and dispositional circumstances of 

creations of this kind of payments that fixed by the Customs Code of Azerbaijan Republic and by 

the other legislative acts are being observed in this article. Establishing of customs costs, price-

cutting of customs cost by the cutting down some elements of tax expenses that is going into base 

and according to this reducing of payments that have to be paid are going to be noticed. The 

suggestion of this article is developing of normative-legal basis of eliminating of the taxes 

evasioning conditions, improving the according strategy in this field and prepearing scientific-

theoretical grounds. 
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Ключевые слова: инновационные исследования, налог, налоговая емкость, 

налоговый потенциал, муниципальное образование. 

Important advantage of the model is that it allows you to evaluate the effect of managerial 

influences in creating conditions for the development of small business. Analytical formulas 

obtained in the study can be used as a basis for a computer program with subsequent registration 

of copyright. In addition, this approach can form the basis for the design of development 

strategies for the MF. This method is convenient for calculating scenarios and forecasts for the 

development of industries and territories. 

Feeling the inadequacy of the studied topic, let us turn to the existing terminology. It is 

important to note that the task is to find a concept that would be applicable to the development of 

a strategy or program for the development of a municipal formation. At the same time, this would 

mailto:lnurh273@gmail.com
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give an answer regarding ways to increase revenues to the local budget through certain activities. 

The closest in meaning was the "tax potential" of the territory. 

It also indicates that the tax potential for other taxes is calculated as the product of the 

expected tax charges for these taxes in the current year on the consumer price index. Also, the tax 

potential of a municipal formation is equal to the sum of tax potentials for basic and other types 

of taxes, which does not take into account the synergistic and multiplicative effect on the scale of 

the entire economy. 

It can generally be said that the concept of "tax potential" and the methodology for 

calculating it reflects a fiscal, financial approach that is not suitable for the purposes of this study.  

In this section, we will give a definition of the tax capacity, or rather the methodology for 

calculating it in the context of taxes coming into the local budget. 

The tax capacity includes three components – constituent local budgets: 

 land tax, 

 personal income tax (TIPI), 

 taxes on small businesses. 

The land is one of the most important economic resources of the municipal formation, 

constitutes the physical basis of urban (rural) planning and is a necessary condition for the 

integrated development of the territory. Simultaneously, the land is immovable property, 

therefore, it has its value. In the world practice of local self-government (LSG), payment for land 

is the basis of local budgets. For example, in the revenue structure of the municipal budget of 

Flugerville, Texas, USA, property tax is more than 50% [5]. In Russia, the share of income from 

land use (land tax and rent) is relatively small and amounts to 5-20% of local budget revenues 

[6]. 

Calculating the tax capacity in terms of land tax will help to reveal the huge potential for 

growth in the revenue base of municipalities in our country.  

LSG bodies have two levers for regulating revenues from land tax – the tax rate and tax 

incentives (direct method). Another important factor in the model under consideration is the 

cadastral value of land plots located on the territory of the given municipal formation (MF). 

However, from the point of view of management, it can only be affected by indirect methods. For 

example, the increase in value can be the result of a well-considered policy (strategy) of local 

authorities aimed at economic development of the territory, stimulating entrepreneurial activity, 

creating conditions for the development of small business, improving the investment appeal of 

the MF. Moreover, improving the characteristics of land (bringing communications, laying roads, 

planting trees, etc.) will contribute to the growth of their market value. Obviously, its magnitude 

will also be influenced by regional policy and macroeconomic factors regulated by federal 

authorities (inflation, GDP growth rate, ruble exchange rate to other currencies). 

In practice, the amount of land tax 
 
that is expected to enter the budget for a period is 

defined as the sum of the works of the cadastral value of land plots recognized as the object of 

taxation by the tax rate for each category of land (corresponding to 17 authorized uses). The share 

of deductions from this tax to the local budget is 100% (or 1), therefore it is not reflected in 

formula (1). 

,                                                    (1) 

where  - is the cadastral value of all land plots of the t-th type of permitted use, 
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- the land tax rate for land plots of the t-th type of permitted use, 

 - the amount of land tax benefits for land plots of the t-th type of permitted use. 

  

For the purposes of this article, it is necessary to identify factors affecting the calculation of 

the cadastral value of a land plot and to find a general formula for calculating it. A review of the 

legislation and a generalization of the practice of its application revealed the following. In each 

rural or urban settlement separate cadastral blocks are allocated. Let us recall that for each 

cadastral quarter; the cadastral value of land is determined (established) in accordance with the 

binding to each of the 17 types of permitted use (personal subsidiary farm, industrial premises, 

office, etc.). Consequently, the basis for estimating the cadastral value is the definition of the 

specific cadastral value of a land plot within a single cadastral block in the context of different 

types of permitted use of plots [7]. To determine the cadastral value of the entire land plot, it is 

necessary to multiply the specific indicator of the cost per square meter by the number of square 

meters of the land area.  

In general, the formula for calculating the cadastral value of land plots 
 
of a particular 

type of permitted use t can be presented as follows (2): 

                                               ,                                                      (2) 

where  - is the specific cadastral value of the land plot of the t-th type of permitted use 

of the i-th cadastral quarter, 

 - the area of the land plot of the t-th type of permitted use of the i-th cadastral quarter, 

I – the number of cadastral blocks. 

Then the tax base for land tax, which is equal to the cadastral value of all land plots within 

this MF, will be calculated as the sum 
 
and denoted by TV. 

For the purposes of management and implementation of the powers vested in local 

government bodies, we introduce the notion of tax capacity in relation to land tax. This concept is 

the potential (maximum) amount of income from land tax on the territory of this MF for a certain 

period (year), taking into account the restrictions (conditions) for tax rates and benefits provided 

for by federal legislation. Let us add that to achieve this value, certain managerial influences are 

necessary, for example, the implementation of activities within the framework of the MF 

development program. Also, let us introduce the notions of possible cadastral value, considering 

the potential of this local territory (MF), the area of land plots, rates and benefits for land tax. 

Firstly, it is necessary to create a computer program which can have copyrights registered 

to. At the same time it is recommended to use it through MS Excel 07 and above, it works in the 

MS Office program and in the operating environment of Windows 2000 and higher. Secondly, in 

the future it is possible to obtain a certificate for the registration of the object – the result of 

intellectual activity (RIA). Thirdly, the results of the research can become a theoretical basis for 

creating a methodology for strategic management for local self-governments. In the future, this 

will allow us to perform qualitatively scientific research work commissioned by federal and 

regional ministries, and especially municipal entities. 

Factors identified in the course of the study should be reflected in the policy of the 

municipal formation, based on increasing the tax capacity. At the same time, it is necessary to 

take into account the different nature of the three main components of TC, for example, the fiscal 
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nature of TIPI and against the incentive nature of land tax. Then the statement of the problem in 

calculating the tax capacity of the territory may look like: 

 for TIPI and small business taxes - the maximization of the function (through the 

indicator of the tax multiplier), 

 for land tax – optimization of incentive and fiscal functions. 

To implement the activities of the strategy, appropriate financial resources are needed. 

Often in practice, such policy documents remain as unfounded statements of political leaders. It 

is this problem that is a weak link in the strategic management of the territory. The proposed 

mechanism, which is the methodology for calculating the tax capacity, allows you to determine 

the amount of available financial resources. 
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BƏLƏDİYYƏLƏRDƏ VERGİ SİYASƏTİ STRATEGİYASININ TƏTBİQ 

EDİLMƏSİNDƏ MALİYYƏ MEXANİZMİNİN İNNOVATİV TƏDQİQİ 
 

Lukiyanova M.N., Həsənov E.L. 

Xülasə 

Elmi əsərdə bələdiyyənin inkişafı strategiyasının və ya proqramının işlənib hazırlanmasının 

tədqiqi, habelə zəruri tədbirlər vasitəsilə yerli büdcəyə daxilolmaların artırılması yollarının 

öyrənilməsi ilə bağlıdır. Bu işdə “vergi tutumu” terminindən istifadə edilmiş və idarəetmə 

təsirləri nəzərə alınmaqla önəmli faktor təhlili əsasında onun müəyyən edilməsi metodologiyasına 

dair təkliflər verilmişdir. Beləliklə, tədqiqat maliyyə uçotu deyil, idarəetmə baxımından 

aparılmışdır və vergi potensialının nəzərdən keçirilən modeli geniş praktik tətbiq əhəmiyyətinə 

malikdir. Gələcəkdə model bələdiyyələrin sifarişi ilə yüksək keyfiyyətli tədqiqat işləri aparmağa 

imkan verəcək 
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Açar sözlər: yüngül sənaye, emal müəssisələri,qeyri-neft sektoru, rəqabət, iqtisadi-

diversifikasiya 
Ключевые слова: легкая промышленность, нефтеперерабатывающие заводы, ненефтяной 

сектор, конкуренция, диверсификация экономики. 
 

Tədqiqatın məqsədi: 

İnvestisiyaların müasir iqtisadi prosesin təkanverici amili olması danılmaz faktdır. Onların 

düzgün yönəldilməsi və gəlir əldə etmək üçün ən uyğun sahələrin müəyyənləşdirilməsi iqtisadi 

siyasətin prioritetini təşkil edir. İqtisadi fəaliyyət istiqaməti də investisiya fəaliyyəti zamanı diqqətə 

alınan amillərdəndir. Başqa sözlə, bəzi müəssisələr istehsal güclərinin böyük olmasına baxmayaraq 

diqqət cəlb edə bilməyən profillər üzrə çalışırlar. Belə olan təqdirdə yenidənqurma imkanları 

nəzərdən keçirilməlidir. Yenidənqurma və ya portfelin dəyişdirilməsi bir sıra hallarda investisiya 

mühitinin formalaşmasına mühüm təsir edir. İnvestisiya mühiti dedikdə kapitalın tətbiq olunduğu 

ölkədəki mövcud şərait nəzərdə tutulur. Bu şəraitə siyasi, iqtisadi, maliyyə, sosial, təşkilati-inzibati 

və digər amillər təsir edir .  

Cədvəl 1 
İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiya (mln.manat) 

  Mənbə: www.stat.gov.az 
 

Araşdırmalar göstərir ki, qeyri-neft sektorunun sahələri arasında kənd təsərrüfatı, meşə  

təsərrüfatı və balıqçılıq,  tikinti, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı,  informasiya və rabitə üzrə 

investisiyalar yüksək templə artmışdır. Belə ki, 2005-ci illə müqayisədə 2020-ci ildə kənd 

təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların miqdarı 12,7 dəfə 
artaraq 520,6 milyon manata bərabər olmuşdur ki, bu isə ümumi investisiya qoyuluşlarının 3,0 % təşkil 

 2005 %-lə 2010 %-lə 2015 %-lə 2019 %-lə 2020 %-lə 

Sənaye 4176.
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72.4 4276.2 3.2 8499,9 3,3 9258,0 49,9 9065,3 2,6 
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Tikinti 46.1 0.8 113.8 1.2 2123,5 3,3 3550,4 19.2 3178,5 18,5 
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24.7 
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13,8 
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158.0 2.7 212.0 2.1 335,3 2,1 547,1 3.0 185,5 1,1 

Digər sahələr 831.9 14.4 2423.6 24.4 2443.0 15,3 2223,8 11.9 2183,6 2,7 
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etmişdir. Müvafiq dövrdə ən yüksək göstərici  tikinti sektorunda qeydə alınmışdır. Belə ki,2005-ci illə 
müqayisədə 2020-ci ildə tikinti sektoruna qoyulan  investisiyaların miqdarı rekord səviyyədə 68.9 dəfə 

artaraq 3178,5 milyon manata yüksəlmiş-dir. İllər üzrə  qeyri-neft sektorunun sahələri arasında kənd 

təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq,  tikinti, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, üzrə investisiyalar 

yüksək templə artmasına baxmayaraq hələ də təəsüf ki, sənaye sahəsi,digər sahələr, tikinti, 

nəqliyyat və anbar təsərrüfatı daha çox üstünlük təşkil edir [1].  

Şəkil 1. 2020-ci ildə sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar%-lə 

 

 
Son iyirmi ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında əldə olunmuş yüksək makroiqtisadi 

göstəricilər iqtisadi sahələrə yatırılan investisiyaların strukturunda əhəmiyyətli dəyişikliklərə 

səbəb olmuşdur. Konkret olaraq 2020-ci ilin məlumatlarına diqqət yetirsək sənaye sektoruna 

yatırılan investisiya-ların içərisində neft-qaz hasilatının həyata keçirildiyi mədənçıxarma 

sənayesinin öncüllük təşkil etdiyini görərik. Belə ki, 2020-ci ildə sənaye sektoruna yatırılan 

invesisiyaların içərisində 67,1 % xüsusi çəki məhz mədənçıxarma sənayesinin payına düşür. 

Müvafiq dövrdə emal sənayesi 28,8%; elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 

təchizatı 5,4%, Su təchizatı, tullantıla-rın təmizlənməsi və emalı sənayesi isə 3,9% paya sahib 

olmuşdur. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, yalnız maddi istehsalın inkişafına yönəldilmiş birtərəfli 

tədbirlər arzu olunan nəticənin əldə olunmasına gətirib çıxarmır. İnkişaf etmiş ölkələr sənayedə, 

kənd təsərrüfatında və tikintidə inkişafa nail olaraq, xidmətlər bazarının genişlənməsinə, investi-

siya qoyuluşlarının artırılmasına və rəqabətin inkişafına müvəffəq olmuşlar.[2] 

Tədqiqatın nəticələri:  
- rəqabətqabiliyyətli istehsalın inkişafının təmin olunması hazırda dövlətimizin həyata 

keçirdiyi iqtisadi siyasətin prioritetini təşkil edir. İxracyönümlü məhsul istehsal edən biznes 

subyektlərinin maliyyə dayanaqlığının artırılması və istehsal xərclərinin optimallaşdırılması 

baxımından onlara tədbiq olunan vergilərin digər biznes subyektləri ilə fərqləndirilməli, xüsusilə 

rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən yüngül sənaye müəssisələrinə tətbiq olunan vergilərin 

bu aspektdə diferensiallaşdırılması əhəmiyyətli ola bilər: 

 - respublikamız yüngül sənaye sahəsi üçün çox geniş imkanlara malikdir. Sahənin xammal 

təminatçısı olan kənd təsərrüfatı müəssisələri ilə yüngül sənaye məhsullları istehsal edən 

müəssisələrin vahid ərazi çərçivəsində yerləşdiurilməsi və buna müvafiq ən optimal təşkilati 

struktura malik klasterlərin yaradılması bu sahənin inkişafı üçün mühüm rol oynaya bilər. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕКТОРА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Аббасова Ш.Р. 

Резюме 

В настоящее время одним из важных вопросов обеспечения устойчивости 

экономического развития Азербайджанской Республики является обеспечение диверси-

фикации не нефтяной промышленности. Одним из важных нюансов в этом направле-нии 

является эффективная организация деятельности промышленных предприятий в 

соответствии с ресурсным потенциалом регионов. Известно, что во времена бывшего 

Советского Союза многие промышленные предприятия работали в регионах республи-ки. 

Однако после обретения независимости многие предприятия, не отвечающие требованиям 

рыночной экономики, были вынуждены закрыться. Этот процесс заложил основу для 

географической концентрации как трудовых ресурсов, так и потоков внутреннего 

капитала. Таким образом, трансформация экономической системы за последние двадцать 

лет привела к географическому размещению действующих в стра-не промышленных 

предприятий только в Баку и на Абшеронском полуострове. Эффективные социально-

экономические проекты и государственные программы, реализуемые нашим государством 

в последние годы для обеспечения позитивного изменения ситуации, послужили 

повышению инвестиционной привлекательности регионов. 

 

 

DEMOKRATİK DÖVLƏTLƏRDƏ MİQRASİYA SİYASƏTİ VƏ REALLIQLAR 
 

t.ü.f.d., dos. Əhmədov A.P. 

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
 

Ключевые слова: миграционная политика, трудовая миграция, экономическое 

развитие, права мигрантов. 

Key words: migration policy, labor migration, economic development, migrants' rights. 

 

Müasir dünyada ölkələr arasında qarşılıqlı iqtisadi-siyasi münasibətlərin keyfiyyətcə yeni 

müstəviyə keçməsi, iqtisadi, sosial-mədəni həyatın beynəlmiləlləşməsi, həmçinin milli, irqi, dini 

və digər regional münaqişələrin, fövqəladə vəziyyətlərin və təbii fəlakətlərin doğurduğu 

problemlər əhalinin kütləvi miqrasiyası ilə müşayiət edilir [1, s. 60]. Miqrasiya prosesi əsasən 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdən olub, inkişaf etmiş ölkələrə yönəlir, lakin bu proses inkişaf etmiş 

ölkələr arasında da baş verir. Ümumilikdə beynəlxalq miqrantların 40 %-i kasıb ölkələrdəndir [4, 

s. 9]. Bu baxımdan, çoxcəhətli miqrasiya prosesləri və siyasəti XXI əsrin reallığı kimi demokrtaik 

dövlətlərdə aktuallıq kəsb edir. Miqrasiyanın hüquqi tənzimlənməsi və siyasi idarəçiliyi paralel 

olaraq əmək miqrasiyasının idarə olunmasında mühüm rol oynayır. Bununla da miqrasiyanın 

sosial-iqtisadi aspektləri, əməkçi miqrantların hüquqlarının qorunması kimi məsələlər təhlil 

obyektinə çevrilir. Problemə sırf hüquqi, yaxud siyasi, yaxud da sosial pizmadan yanaşmaq 

birtərəfli təhlillə nəticələnir. Məsələyə kompleks, elmi-nəzəri yanaşma metodu prinsip olaraq 

miqrasiya proseslərinin mərkəzində davamlı sosial-iqtisadi amillərin dayandığını bəyan edir. 

http://www.stat.gov.az/
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Təmin olunmuş, hətta bir qədər də yüksək həyat tərzi sürmək üçün insanlar daim hərəkət edir, yer 

dəyişir.  

Azərbaycan Rеspublikası “Bütün fəhlə miqrantların və оnların ailə üzvlərinin hüquqlarının 

qоrunması haqqında” Bеynəlхalq Kоnvеnsiyanı 1998-ci il dеkabrın 11-də ratifikasiya еtmişdir. 

BMT və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) müvafiq kоnvеnsiyalarının ratifikasiya еdilməsi 

Azərbaycan Rеspublikasının bеynəlхalq aləmə intеqrasiya еtməsində mühüm rоl оynayır [2, s. 

95]. Demokratik-hüquqi dövlət quran Azərbaycan Respublikasında əməkçi miqrantların 

hüquqlarının qorunması milli qanunvericilik, beynəlxalq norma və prinsiplərlə qısa vaxt ərzində 

dünyəvi təcrübənin öyrənilməsi və tətbiq olunması ilə nəitcələnmişdir. Azərbaycana daha çox 

qısamüddətli miqrantlar gəlir. 2016-cı ildə müvəqqəti yaşamaq üçün 48.500, 2015-ci ildə isə 

54.000 əcnəbiyə ölkə ərazisində yaşamaq icazəsi verilib. Bunlar əsasən Türkiyə, Rusiya və 

Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Daimi yaşayış icazəsi yalnız iki ildən az olmayaraq verilə bilər, 2016-

cı ildə 3200-dən çox belə icazə verilib [6, s. 7]. Hazırda postmünaqişə dövründə Azərbaycan 

miqrasiya siyasətini gücləndirərək demokratik prinsiplərə əaslanan starteji miqrasiya 

proseslərinin idarə olunmasında qonşu dövlətlər üçün müsbət nümunə təşkil edir. Türkiyə ilə 

Azərbaycan arasında viza rejiminin ləğv edilməsindən ötən bir ildə isə ikitərəfli münasibətlərdə 

əmək miqrasiyası xeyli inkişaf etmiş, qarşılıqlı rəsmi səfərlərdə yeni perspektiv əməkdaşlıq 

yaranmışdır.   

Beynəlxalq miqrantların ümumi sayı 2000-ci ildə təxminən 150 milyona, 2010-cu ildə 214 

milyona, o cümlədən yüksək gəlirli ölkələrdə isə 57 faizə qədər artmışdır [5]. Mütəxəssislərin 

verdikləri proqnozlara görə, miqrant axını indiki səviyyədə davam etdiyi təqdirdə 2050-ci ildə 

planetimizdə 400 milyon insanın miqranta çevriləcəyi gözlənilir [3, s. 49]. Qlobal miqrasiya 

proseslərinin idarə olunmasında göstərilən statistik rəqəmlər əmək miqrasiyasının könüllü və ya 

məcburi baş verdiyini deməyə əsas verir. Burada demokratik dövlətlərin təhlükəsizliyi kimi 

mühüm məsələlərin, paralel olaraq fundamental insan-hüquq və azadlıqalrının qorunması kimi 

son dərəcə vacib problemlərin həllində dövlətlərarası siyasi dialoqun əhəmiyyəti artır. Bəzi 

hallarda miqrasiya axınları leqal və qeyri-leqal olmaqla prosesi kəskin şəkildə ikiyə bölür və 

Avropaya üz tutan əməkçi miqrantlar üçün çətinliklər yaradır.  

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT) 2020-ci ilə dair hesabatında, 2018-ci ildə 

beynəlxalq pul köçürmələrinin həcminin 689 milyard ABŞ dollarına qədər artdığı göstərilir. Ən 

böyük pul köçürmələri alan üç ölkə Hindistan 78,6 milyard ABŞ dolları, Çin 67,4 milyard dollar, 

Meksika 35,7 milyard dollar qəbul etmişdir. Göstərilən ildə Amerika pul köçürmələrinə görə ən 

böyük göndərən ölkə olaraq qalmışdır (68,0 milyard dollar), ikinci sırada Birləşmiş ərəb 

əmirlikləri 44,4 milyard dollar ilə, Səudiyyə Ərəbistanı isə üçüncü sırada 36,1 milyard ABŞ 

dolları ilə siyahını davam etdirmişlər [7, s. 4]. Göstərilən sadəcə bir il ərzində dünyanın nəhəng 

ölkələri, xüsusilə demokratiyanın beşiyi olduğunu iddia edən ABŞ pul köçürmələrinə görə ən 

böyük göndərən ölkə kimi yadda qalmışdır. Bu fakt bir daha onu göstərir ki, miqrasiya təbii 

proses olaraq qalır və az inkişaf etmiş ölkələrin dirçəldilməsinə dəstək verən başlıca amil kimi 

geniş təhlil olunması gərəkən problemdir.  

Beynəlxalq miqrasiya proseslərində yaxından iştirak edən demokratik dövlətlərin mövcud 

sahədə üzləşdiyi mürəkkəb hadisələrə baxmayaraq miqrasiya ümumilikdə müsbət inkişaf 

dinamikası kimi qəbul olunur. Miqrasiyanın sosial və iqtisadi mahiyyəti dövlətlərin daxili və 

xarici siyasətində həmçinin reallıqları əks etdirir və real hadisələrin qanunvericilik, eləcə də 

siyasi idarəçilik ilə tənzimlənməsinin, bəzi hallarda əməkçi miqrantlarla bağlı qanunların 

sərtləşməsi gözlənilən effekt vermədiyini göstərir. Lakin buna baxmayaraq bütövlükdə sosial 

varlıq olan insanın hərəkəti davam edir. Hər kəs layiq olduğu yüksək həyat uğrunda mübarizəsini 
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öz çərçivəsində davam etdirir. Məqalə boyu analiz olunan bəzi mühüm məqamları aşağıdakı kimi 

sıralamaq olar: 

  Miqrasiya bəşər tarixinin özü qədər dərin köklərə malik beynəlxalq proses kimi XXI 

əsrdə bütün dövlətlərdə yaxından izlənilir; 

 Burada əsas hədəf demokratik-hüquqi inkişaf etmiş dövlətlərin miqrasiya siyasətinin və 

reallıqların olduğu kimi göstərilməsinə cəhd edilmişdir; 

 Miqrasiya proseslərinin, əməkçi miqrantlarla bağlı məsələlərin tənzimlənməsində böyük 

güc kimi ABŞ ilk sıraları tutur. Rusiya isə daha çox regional güc kimi çıxış edir və hazırda 

məlum münaqişə bölgənin miqrasiya proseslərinə mənfi təsir göstərir; 

  Cənubi Qafqazın müzəffər ordusuna və qüdrətli iqtisadiyyatına malik Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətini (DMX) təsis etməklə həm ölkə daxilində, həmdə 

xaricində uğurlu, müsbət təcrübə əldə edən, mühüm demoratik dəyərləri olan ölkədir; 
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MIGRATION POLICY AND REALITIES IN DEMOCRATIC STATES 
 

Summary 
 

In the national legislation of states that have embarked on the path of democratic 

development, migration processes are regulated at a high level. Labor migration is one of the 

factors supporting socio-economic development in developed Western and European countries. 

Although migrant labor does not bring significant income to democratic states, these states have 

assumed international obligations for the social protection of the opposite party. Attention to 

migration policy in developing countries such as the Republic of Azerbaijan is growing every 

day. It should be noted that Azerbaijan, as an economically strong, democratic state of the South 

Caucasus, has developed migration legislation in a short time. 

The article examines the migration policy and current realities of developed countries. 
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Aqrar sahəyə investisiya qoyuluşları müasir şəraitdə innovasiyaların tətbiqi, istehsala yeni 

texnologiyaların cəlb edilməsi ilə şərtlənir. Aqrar sahənin investisiyalaşdırılmasında əsas meyar 

məhsul istehsalının artırılması, istehsal edilən məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi və məhsul 

vahidinin maya dəyərinin aşağı salınması hesab edilir. Odur ki, investisiya fəaliyyəti məqsədli 

həyata keçirilməklə yüksək iqtisadi göstəricilərə nail olunması ilə səciyyələnir. İnvestisiya 

fəaliyyətinin səmərəliliyi istehsalat təsərrüfat proseslərində əlavə xalis gəlirin əldə edilməsi və 

yatırılan vəsaitin ödəmə müddətinin məhdudlaşdırılması ilə bilavasitə bağlıdır. Təbiidir ki, vəsait 

qoyuluşunun ödəmə müddəti nə qədər az olarsa, investisi proseslərinin həyata keçirilməsinə 

stimullar da bir o qədər yüksələr. İnvestisiya fəaliyyətinin nəticəsi olaraq vəsaitlərin qaytarılması 

nə qədər uzunmüddətli xarakter daşıyarsa, bu prosesə sərf olunan xərclərin dəyərsizləşməsi baş 

verə bilər. Bundan əlavə investisiya fəaliyyətinin nəticələri qısa müddət ərzində əlavə xalis gəlirə 

çevrildiyi halda, əldə olunan vəsaitin yeni istehsal sahələrinə də yatırılması bütövlükdə təsərrüfat 

prosesinin rentabelliyini yüksəldir. 

İnvestisiyanın yönəldilməsi istiqamətlərindən biri kimi innovasiya yönümlü investisiyalar 

müasir dövrdə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Biliyə əsaslanan cəmiyyətin əsas potensialı insan 

kapitalıdır. İnsanların yeni bilik yaratmaq və ondan səmərəli istifadə etmək qabiliyyəti xüsusi 

əhəmiyyət daşıyır. Bu səbəbdən də investisiyalar əsasən insan resurslarının inkişafına yönəldilir. 

Bu dolayısı ilə davamlı, fasiləsiz təhsilin əhəmiyyətini daha da artırır. Biliyə, informasiyaya 

əsaslanan cəmiyyətə son zamanlar innovasiya cəmiyyəti deyirlər. İnnovasiya cəmiyyətini 

yaratmaq isə böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. Həmçinin aqrar sahədə də innovativ islahatların 

aparılması istehsal olunan məhsulların kəmiyyət və keyfiyyətinin artmasına şərait yaradır ki, bu 

da ixracyönümlü istehsalın inkişafına səbəb olur. Bu da öz növbəsində ölkənin iqtisadi qüdrətinin 

artmasına səbəb olur. 

İnvestisiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün maliyyə vəsaiti toplamaq zəruridir. 

İnvestisiya fəaliyyəti aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdirilə bilər:  

-  investorun özünün maddi və intelektual sərvətləri, maliyyə vəsaiti və təsərrüfatdaxili 

ehtiyatları (mənfəət, amortizasiya ayırmaları, fiziki və hüquqi şəxslərin pul yığımları, əmanətləri, 

qəza və təbii fəlakət nəticəsində dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün sığorta orqanlarının müvafiq 

ödənişləri və s); 

-  investorun borc maliyyə vəsaiti (bank və büdcə kreditləri, istiqrazlar və digər vəsait); 

investorun cəlb edilmiş maliyyə vəsaiti (əmək kollektivlərinin, vətəndaşların, hüquqi şəxslərin 

payları və digər haqları, səhmlərin satışından əldə edilən vəsait); 

-  büdcədən və büdcədənkənar fondlardan investisiya məqsədli təxsisatlar; xarici 

investisiya; müəssisələrin, təşkilatların və vətəndaşların əvəzsiz və xeyriyyə haqları, ianələr və s. 
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Zərurət yarandıqda investisiya fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə müvafiq investisiya 

fondları və digər təsisatları yaradıla bilər. Bu mənbələri daxili və xarici investisiya mənbələri 

kimi qruplaşdırmaq olar:  

Daxili investisiya mənbələri:  

- dövlət büdcəsi; 

-  büdcədən kənar fondlarin vəsaitləri (prezidentin ehtiyat fondu, müxtəlif ölkədaxili 

humanitar və digər növ fondlar); 

- bank kapitali; ticarət kapitali;  

- şəxsi vəsaitlər (müəssisə, təşkilat və vətəndaşlarin vəsaitləri); dövlətlərarasi kreditlər, 

qrant və texniki yardimlar; siğorta, sosial təminat fondlarinin vəsaitləri və s.  

Birbaaşa maliyyələşdirmə və borc yolu ilə maliyyələşdirmə. Birbaşa maliyyələşdirmədə 

investor müəssisəyə pul qoyur və ya hər hansı əmlak qoymaq yolu ilə müəssisənin nizamnamə 

kapitalını artırır və ya müəssisənin səhmlərini almaqla divident hüququ əldə edir. Səhmlərin 

alınması zamanı şirkət üzərində əldə edilən hüquqların və ya hissənin miqyası səhmlərin sayı və 

ya onların nizamnamə kapitalındakı yeri ilə müəyyən edilir. Səhmlərə malik olmaq investora 

gələcəkdə əldə ediləcək mənfəətdən pay götürmək və müəssisənin ləğv edilməsi halında şirkətə 

məxsus olan əmlakdan öz hissəsini tələb etmək hüquqlarını verir. Bir çox banklar bu gün özlərini 

“investisiya” bankları adlandırır ki, bu da tamamilə yanlışdır. Qeyri peşəkar olaraq fikirləşdikdə 

istənilən bank müştərilər tərəfindən qoyulan depozitlərdən investisiya kimi istifadə edir. Bununla 

belə  investisiya bankı üçün dəqiq ifadə edilmiş tərif də mövcuddur: İnvestisiya bankı dedikdə, 

yeni qiymətli kağızların buraxılması ilə məşğul olan investisiya institutu nəzərdə tutulur. 

İnvestisiya banklarının investor əvəzinə maliyyə vasitəçisi kimi qəbul edilməsi daha məqsədə 

uyğundur. 

Maliyyə və strateji investorlardan başqa, bir də vençur fondları mövcuddur. Bir çox 

ölkələrdə vençur fondlarının fəaliyyəti artıq kapital bazarında ciddi surətdə nəzərə çarpır və son 

onilliklər ərzində surətlə inkişaf edir. Buna baxmayaraq vençur fondu anlayışına çox az ölkələrin 

qanunvericiliyində rast gəlmək olar. Vençur fondu - bu aktivlərinin strukturuna ciddi 

məhdudiyyətlər qoyulmayan və əmanətçiləri yalnız hüquqi şəxslər olan qapalı tipli investisiya 

fondudur. Bu cür investorlar əsasən şirkətin səhmlərinin böyük bir qisminin əldə edilməsində 

(adətən 20-40%, bəzən isə daha çox) maraqlıdırlar. Vençur investorları bir qayda olaraq, şirkətin 

inkişafı ilə bağlı hər hansı planları yoxdur, lakin onlar rəhbərlikdən belə planların işlənib 

hazırlanmasını və yenidən investisiyaların qoyulması dövründə həmin planlara sadiq qalınmasını 

tələb edirlər. Əksər hallarda vençur investorlar üçün təkrar investisiya dövrü üç ildən on ilə qədər 

qəbul edilmişdir. İnvestisiya fəaliyyətinin yönəldilməsi istiqaməti kimi innovasiya təbii və digər 

resurslardan qənaətlə istifadə üçün yeni imkanlar açır. “Yeniliklərin həyata keçirilməsi” kimi 

tərcümə olunan innovasiya əmək məhsuldarlığının artımına, istehsal olunan məhsulların 

kəmiyyətinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır.   

Texnoparklar kompleks innovasiya layihələrini həyata keçirirlər. İnnovasiya müəssisələri 

texnopark ərazisində müstəqil hüquqi şəxslərdir və texnopark onların kommersiya fəaliyyətinə 

birbaşa müdaxilə edə bilməz. İnnovasiya prosesində vençur kapitalının da rolu getdikcə artır. 

Vençur kapitalının tətbiqi spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Regional İnnovasiya Zonasının 

yaradılması sahəsindəki dünya təcrübəsindən istifadə edərək artıq respublikamız da bununla bağlı 

öz layihəsini hazırlamışdır 
 

Ədəbiyyat  

1. G.A.Əzizova “Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti” – Bakı 2012 

2. Q.Əliyev “İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi” Bakı 2008 



63 

 

3. S.Z. İsayev “İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi” Bakı 2011 

4. https://agroeconomics.az/az/article/34/isgaldan-azad-olunan-erazilerimizde-kend-teserrufa/ 

 

Novruzova B.Y., assistant professor of ASAU  

Directions of financing innovation-oriented investments in the agricultural sector 

Abstract 

Investments in the agricultural sector are conditioned by the application of innovations in 

modern conditions and the involvement of new technologies in production. The efficiency of 

investment activities is directly related to the acquisition of additional net income in production, 

economic processes and the limitation of the payback period of invested funds.   
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Modernləşmə sosial-iqtisadi mahiyyəti. Modernləşmə sosial-iqtisadi inkişafın mahiyyət 

etibarilə yeni keyfiyyət halının formalaşdırılması deməkdir. Modernləşmə sözü modern sözündən 

olub İngilis dilindən Azərbaycancaya çevirdikdə müasirlik, mütərəqqi proseslərin reallaşdırılması 

və sosial-iqtisadi inkişafın yeniləşdirilməsi anlamına gəlir. Ənənəvi sosial-iqtisadi inkişaf 

prosesindən fərqli olaraq sosial-iqtisadi inkişafın modernləşdirilməsi dedikdə ilk növbədə bu və 

ya digər təsərrüfat fəaliyyətinin yeniləşdirilməsi və onun müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, 

texniki istismar qabiliyyətinin yüksəldilməsi, istehsal edilən məhsulun keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi və rəqabət qabiliyyətinin artırılması başa düşür. Problemə məhz bu aspektdən 

yanaşdıqda belə qənaətə gəlmək olar ki, əslindən modernləşmə sosial-iqtisadi inkişafın tam 

mənası ilə yeni keyfiyyətdə həyata keçirilməsi, inkişafın keyfiyyət dəyişikliyi kimi səciyyələnir. 

Modernləşmə ilk növbədə sənayedə və iqtisadiyyatın digər sahələrində istifadə edilən maşın və 

avadanlıqların təkmilləşdirilməsini, yeni texnoloji proseslerin yaradılmasını nəzərdə tutur.  

Məsələn, XX əsrin sonları XXI əsrin əvvəllərindən etibarən kompüter texnologiyalarının 

tətbiqi, internet texnologiyalarının tətbiq edilməsi və bu digər bu kimi porosesləri 

modernləşmənin əyani təzahürü kimi qiymətləndirmək olar. Ümumiyyətlə, XX əsrin 90-cı 

illərinin əvvəllərindən etibarən hal-hazıradək sosial-iqtisadi inkişafın yeniləşdirilməsi prosesi tam 

mənası ilə ənənəvi cəmiyyətdən modern cəmiyyətə keçidinin konseptual əsası kimi 

qiymətləndirilə bilər. Yeniləşmə prosesinə sosial-iqtisadi inkişafın konseptual əsasları 

baxımından yanaşdıqda belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, əslində modernləşmə məqsəd deyil, 

tam mənası ilə davamlı şəkildə reallaşdırıla bilən bir prosesdir. Bu prosesin məqsədi bu isə ilk 

növbədə sosial-iqtisadi inkişafın yeni keyfiyyət halına gətirməkdən, cəmiyyətin yaşam 

ehtiyaclarını effektiv şəkildə araşdırmaqdan və ən nəhayət innovasiyalı iqtisadiyyatın 

formalaşdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir.  

Modernləşmə davamlı proses olub əsas etibarilə islahatların həyata keçirilməsi, 

innovasiyalı iqtisadiyyata keçidin əsasında reallaşdırılır. Ümumiyyətlə, modernləşdirmə prosesi 
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post industrial cəmiyyətə keçidin başlıca tərkib hissəsi hesab edilir. Rus iqtisadçısı S.N.Qavrovun 

fikrincə əslində modernləşmə prosesi Qərbi Avropa ölkələrinin iqtisadi təcrübəsində daha geniş 

şəkildə yayılmış, ənənəvi iqtisadiyyatın modern iqtisadiyyata keçidi təmin etmişdir. Qərbi 

Avropanı və Şimali Amerika ölkələrində modernləşmə prosesi etibarilə inkişafın təkamül yolu ilə 

reallaşdırılması nəticəsində baş vermiş, islahatlar və yeniliklərin iqtisadiyyata davamlı şəkildə 

tətbiq əsaslanmışdır. (1).  

Müəllif fikirlərində diqqət çəkən məqam ondan ibarətdi ki, əslində modernləşmə prosesi 

sosial-iqtisadi inkişafın kəmiyyət dəyişikliyini və yaxud da kəmiyyət ifadəsində natural şəkildə 

artımı nəzərdə tutmur.   

Modernləşmə prosesinin inkişafının yeni keyfiyyət dəyişikliklərinə əsaslanması ilə 

şərtlənir. Odur ki, sosial-iqtisadi inkişafda və yaxud da texnoloji proseslərin reallaşdırılmasında 

bu və ya digər kosmetik dəyişikliklər prosesinin səciyyələndirən vasitələrdən hesab 

edilməməlidir. Odur ki, müəllifin fikirlərinə onu da əlavə etmək yerinə düşərdi ki, modernləşmə 

bu və ya digər texnoloji prosesin formal dəyişikliyi deyil, əslində yeni keyfiyyət dəyişikliyi, 

əvvəlkindən fərqli olaraq daha yüksək məhsuldarlığına nail olunmasına imkan verən bir 

dəyişiklikdir. Əslində modernləşmə prosesini daha dərindən tədqiq edərkən belə qənaətə gəlmək 

mümkündür ki, bu və ya digər şəkildə sosial-iqtisadi inkişafı sürətləndirmək məqsədilə inkişafda 

tam və ya qismən dəyişiklik prosesləri reallaşdırılır və reallaşdırma isə nəticədə əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, cəmiyyət üzvlərinin yaşam tərzinin yaxşılaşdırılmasına 

yönəlirsə, əslində bu prosesin növbəti və gələcək səmərəsindən bəhs etmək mümkündür. 

Modernləşmə prosesinə nəzəri və metodoloji əsasları.  Modernləşmə prosesinə 

nəzəri və metodoloji baxımdan yanaşdıqda belə qənaətə gəlmək olar ki, əslində 

modernləşdirmənin liberal və konservativ yeni mühafizəkar formaları mövcuddur. Liberal 

modernləşmə nəzəriyyəsi ilk növbədə ənənəvi cəmiyyətdən müasir cəmiyyətə keçidin konseptual 

əsaslarını formalaşdırır. Liberal nəzəriyyə cəmiyyətin inkişafının və bütövlükdə dünyada sosial-

iqtisadi inkişafın universal mənzərəsinin dəyişdirilməsini nəzərdə tutur. Liberal modernləşdirmə 

nəzəriyyəsinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dünyanın bütün ölkələri vahid model əsasında 

inkişaf etməli idi və bu inkişafın qanunauyğunluqları bütövlükdə dünyada sosial-iqtisadi inkişafın 

mənzərəsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Liberal nəzəriyyənin 

xarakterik xüsusiyyətlərindən biri ilk növbədə dünyanın bütün ölkələrində azad bazar 

iqtisadiyyatının və açıq cəmiyyətin formalaşdırılması, yeni informasiya texnologiyalarının 

tətbiqi, inkişaf etmiş internet şəbəkələri, sosial şəbəkələrin formalaşdırılması, sosial hərəkətlilik. 

demokratiya və azadlığı, o cümlədən siyasi və iqtisadi azadlıqların formalaşdırılması 

modernləşdirmə keçidin başlıca vasitələrindən biri hesab olunur.  

Liberal nöqteyi-nəzərdən yanaşdıqda modernləşmənin ilkin və ikinci, yəni təkrar forması 

fərqləndirilir. İlkin modernləşmə dedikdə ilk növbədə kənd təsərrüfatı cəmiyyətindən sənaye 

cəmiyyətinə keçidin formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Dünya ölkələrinin təcrübəsindən çıxış 

etsək belə qənaətə gəlmək olar ki, əslində ilkin modernləşmə prosesi təxminən iki yüz ildən çox 

bir dövrü əhatə etmişdir. Belə ki, ilkin modernləşmə prosesi dünya təcrübəsində 1962-ci ildən 

etibarən 1970-ci ilə qədər olan bir dövrü özündə birləşdirir. Etiraf etmək lazımdır ki, dünyanın 

müxtəlif ölkələrində ilkin modernləşmə prosesinin başlanması və başa çatdırılması dövrü kifayət 

qədər fərqli zaman kəsiyini əhatə etmişdir. Ümumiyyətlə, ilkin modernləşmə prosesinə xarakterik 

cəhətlərinə sənayeləşməni, urbanizasiya prosesini, demokratikləşmənin institusional proseslərin 

reallaşdırılmasını və iqtisadiyyatın səmərəliyini şamil etmək olar. İkinci və ya təkrar 

modernləşmə prosesləri bəşər cəmiyyətinin inkişafının növbəti halı kimi xarakterizə edilir. 

Əslində bəşər cəmiyyətinin inkişafında ikinci modernləşmə prosesi daha çox müasirləşmə 

prosesinin reallaşdırılması ilə səciyyələnir. İkinci modernləşmə əsas etibarı ilə sənayeləşmiş 
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cəmiyyətdən bilik və elm sivilizasiyasına keçidi, yəni industirional cəmiyyətdən sonrakı dövrü və 

ya iqtisadi ədəbiyyatlarda qeyd edilən postindustrial cəmiyyətin formalaşdırılmasını nəzərdə 

tutur.  

İkinci modernləşmə prosesini maddi sivilizasiyadan ekoloji sivilizasiya keçid kimi də 

qiymətləndirmək mümkündür. İlkin modernləşmə zamanı ənənəvi. yəni əl əməyinə əsaslanan 

iqtisadi münasibətlər sistemindən sənaye cəmiyyətinə keçid formalaşdırılmışdısa, ikincisi 

modernləşmə prosesində sənayeləşmiş iqtisadiyyatdan elm iqtisadiyyat, yəni postindustrial 

cəmiyyətə keçid təmin edilmişdir. Bu cəmiyyət üçün xarakterik olan cəhətlərdən biri elmin və 

bilikləri informasiyaların sosial-iqtisadi inkişafının əsasını kimi təşkil etməsi kimi səciyyələnir. 

Ümumiyyətlə, ikinci modernləşmənin səciyyəvi əlamətlərindən biri də məhz informasiya 

cəmiyyətinə keçidin təmin edilməsidir. İkinci və ya təkrar modernləşdirmə prosesi demək olar ki, 

1970-ci ildən etibarən hal-hazıra qədərki bir dövrü əhatə edir.  

Müşahidələr göstərir ki, XXI əsrin ilk onillikləri ərzində demək olar ki, dünyanın inkişaf 

etmiş ölkələri demək olar ki, ikinci modernləşmə prosesinə tam mənası ilə keçidi 

formalaşdırmağa başlamışdılar. Dünya ölkələri içərisində 30 ölkə təxminən ikinci modernləşmə 

prosesinə qədəm qoymuşdur. İtaliya iqtisadçısı professor Alberto Martinelinin fikirincə XX əsrin 

sonlarından XXI əsrin hal-hazırdakı dövrünə qədərki modernləşmə prosesində postmodernləşmə 

və yaxud neomodernləşdirmə kimi də qiymətləndirmək mümkündür. Müəllif fikirlərini onlar izah 

etməyə çalışır ki, əslində XVIII əsrdən başlayan modernləşmə prosesinin  ilkin halı, yəni kənd 

təsərrüfatı cəmiyyətindən  sənaye cəmiyyətinə keçidi formalaşdırmışdır və əslində həmin dövrdə 

sosial-iqtisadi inkişafının yeni keyfiyyət halının baş verməsi həmin dövr üçün xarakterik  

modernləşmə prosesinin  səciyyəvi cəhətlərindən biri kimi qəbul edilə bilər. XX əsrin 70-ci 

illərindən hazıra qədər davam edən prosesi isə neomodernləşmə kimi, yəni modernləşmənin 

təkrar halı, yeni modernləşmə kimi səciyyələndirmək mümkündür. (2). 

Modrnləşmənin tarixi aspektləri. Dünya təcrübəsi göstərir ki, modernləşmə prosesinin 

yaranması uzun müddətli tarixi prosesi özündə əks etdirir. Çin iqtisadiçısı X.Şuanse hesab edir 

ki, XVIII əsrin ikinci yarısından etibarən dünyada baş verən ilkin modernləşmə prosesi mahiyət 

etibarilə iqtisadiyyatda, cəmiyyətdə və mədəniyyət sahələrində yeni keyfiyyət dəyişikliklərin baş 

verməsinə gətirib çıxarmışdırsa, ikinci modernləşmə prosesi, yəni təkrar modernləşmə prosesi isə 

əslində daha çox virtual cəmiyyətinin formalaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Məhz 

bütün bunların nəticəsində postindustirial cəmiyyət formlaşdırılmış və dünya rəqamsal 

iqtisadiyyata keçid təmin edilmişdir. (3)  

Nəinki istər Martinellinin və istərsə də Çin iqtisadçısı X.Şuansenin fikirlərini 

ümumiləşdirsək belə qənaətə gəlmək olar ki, əslində XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərindən 

etibarən bəşər cəmiyyəti tam mənası ilə ekoloji bir cəmiyyətə, eləcə də informasiya cəmiyyətinə 

keçidi təmin etməyə başlamışdı. Bütün bunlar isə mahiyyət etibarilə dünyada ümumi daxili 

məhsulun strukturunda kənd təsərrüfatı və sənaye sektorunun davamlı olaraq xüsusi çəksinin 

aşağı düşməsi halları yüksəlir və eyni zamanda informasiyaların və o cümlədən elm məsullarının 

xüsusi çəkisinin isə artması müşahidə edilir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi modernləşmə prosesinin mühafizəkar qanadı da, daha 

doğrusu mühafizəkar modernləşmə nəzəriyyəsi də mövcuddur. Mühafizəkar modernləşmə 

nəzəriyyəsi əsas etibarilə XX əsrin 90-cı illərindən sonrakı dövrlərdə, daha doğrusu dünyada baş 

verən siyasi proseslərin gedişində meydana çıxmışdır. Bu nəzəriyyəni xarakterik 

xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, əslində modernləşmə prosesində inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin mövqeyləri əsas götürülməlidir və inkişaf etməkdə olan ölkələrin, o cümlədən müstəqil 

dövlətlər birliyinə daxil olan postsovet ölkələrinin tarixi xüsusiyyətlərindən bu prosesə 

yanaşılmalıdır. Bu yanaşmanın səciyyəvi cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, ilk növbədə 
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qərbləşmə prosesi və qərb dəyərlərinin cəmiyyətə müdaxiləsi və digər bu kimi hallar mahiyyət 

etibarilə cəmiyyətə yeni dəyərlər qaçmaqdan daha çox dəyərlərin tam mənası ilə itirilməsinə 

gətirib çıxarır.  

Liberal modernləşmə nəzəriyyəsinin müəllifləri hesab edirlər ki, əslində liberal 

modernləşmə prosesi qərb ölkələrinin iqtisadiyyatından və siyasətindən aslılığın güclənməsindən 

gətirib çıxarmaqla modernləşmə prosesinin daxili ziddiyyətlərini özündə təcəssüm etdirir.  

Mühafizəkar modernləşmə nəzəriyyəsi eyni zamanda cəmiyyətdə siyasi sabitliyin və 

tarazlığın qorunub saxlanılmasını əsas götürərək hesab edirlər ki, əslində inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə, o cümlədən postsovet məkanı ölkələrində idarəolunan cəmiyyətinin formalaşdırılması 

daha mühüm əhəmiyyətə malikdir və bu cəmiyyətin sabitliyin qorunub saxlanılması baxımından 

mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Əslində bu ideyaları cəmiyyətdə kifayət qədər neokonservativ modernləşmə ideyaları kimi 

də səciyyələndirmək mümkündür. Belə ki, konservativ, yəni mühafizəkar modernləşmə ideyası 

boxca 19 əsrin sonlarından etibarən özünü ideya formasında biruzə vermis, 1905-1907 incilər 

inqilabından əvvəl və eləcə də 1920-ci ildə Almaniyada demokratiyanın rəsim elan edilməsindən 

sonrakı dövrlərdə meydana çıxmışdır. Diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, mühafizəkar 

modernləşmə ideyası 1903-cü ildə Rus politoloqu Lev Aleksandrovic Tixomirov tərəfindən siyasi 

lahiyə kimi irəli sürülmüşdür. Sonradan həmin ideya Almaniyada öz geniş əksini tapmış və eləcə 

də sovetlər birliyi zamanında sovetlər birliyi iqtisadiyyatının modernləşdirilməsində bu 

ideyalardan əhəmiyyətli şəkildə istifadə edilmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, mühafizəkar modernləşmə əslində cəmiyyətin bütün sahələrində 

istər siyasi, istər mədəni və istərsə də iqtisadi sahələrdə yeni keyfiyyət dəyişikliklərinin tam 

mənası ilə dövlətin dəstəyi altında həyata keçirilməsi ilə bağlı prosesləri özündə əks etdirir. 

Mühafizəkar modernləşmə siyasəti almaniyada özünün yüksək nəticələri ilə xarakterizə 

olunmuşdur. Belə ki, Qərbi Almaniyada mühafizəkar modernləşmə əslində iqtisadi möcüzələr da 

adlandırılır və bu proses Marşal planı adı altında ölkədə milli strategiya çevrilmişdir və ilk 

növbədə ikinci dünya müharibəsinin  iqtisadi dağıntıların aradan qaldırılmasında,  iqtisadiyyatın 

bərpasında və eləcə də vinç iqtisadi inkişaf yolunun seçilməsində və ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafının davamlılığının təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Mühafizəkar 

modernləşmə çərçivəsində müharibədən sonrakı dövrdə mövcud olan dağıntıların aradan 

qaldırılması məqsədilə mühafizəkar modernləşmə siyasəti təqdim olundu və bu siyasət demək 

olar ki, 40-cı illərin sonlarından 50-ci illərin sonlarında qədərki bir mərhələni özündə əks 

etdirmişdir. Həmin dövrdə Almaniyada yüksək iqtisadi sıçrayış təmin edilmiş və demək olar ki, 

ABŞ-ın maddi dəstəyin nəticəsində ölkənin müharibədən sonrakı iqtisadiyyatının yenidən 

qurulması üçün zəruri tədbirlər gerçəkləşdirilmişdir. Ümumiyyətlə, ölkədə sosial bazar 

iqtisadiyyatı ideologiyası və iqtisadiyyat islahatlar proqramı alman mühafizəkarları tərəfindən 

gerçəkləşdirilmiş, xüsusilə bu sahədə Almaniya konsleri və iqtisadiyyat üzrə naziri Lüdvirk 

Erxardın rəhbərliyi altında həyata keçirilən mühafizəkar modernləşmə siyasəti kifayət qədər 

geniş bəyəni toplamışdır.  

Təsadüfi deyildi ki, ikinci dünya müharibəsindəki  məğlubiyyətdən sonra Almaniya 

iqtisadiyyatı sözün həqiqi mənasında xüsusilə böhran və tənəzzül meylləri yaşayırdı. 1946-ci ildə 

Almaniyada sənaye istehsalı müharibədən əvvəlki səviyyənin 33%-ni təşkil edirdi. Kənd 

təsərrüfatı isə demək olar ki 30 il əvvəlki durumundan da kəskin bir vəziyyətdə idi. Polad 

istehsalı 7 dəfə, kömür istehsalı 2 dəfədən çox azalmışdır. Almaniya eyni zamanda ərazisinin 1/4 

hissəsinə kədərini itirdiyi və təxminən 12 milyon nəfərə qədər vətəndaş məcburi köçkün 

vəziyyətinə düşdü. Hər iki almandan bir işsiz idi, evlərin 20 %-indən çoxu tamamilə dağılmış, 

23%-i xarabalığa çevrilmişdi. (4).  
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Doğrudur, Marşhal planı çərçivəsində Almaniyanın ikinci dünya müharibəsindən sonrakı 

iqtisadi dağıntılarının qarşısının alınması istiqamətində zəruri tədbirlər mühafizəkar modernləşmə 

siyasəti çərçivəsində reallaşdırılmışdır. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, mühafizəkar modernləşmə 

prosesinin özünəməxsus səciyyəvi cəhətləri mövcuddur və bu səciyyəvi cəhətlər əslində 

mühafizəkar qədər modernləşmənin ideya rakursunu təşkil edir. Belə ki, mühafizəkar 

modernləşmə bütövlükdə sosial-iqtisadi inkişafın bütün prioritet istiqamətlərinin yalnız dövlətin 

sərəncamında cəmləşdirilməsini nəzərdə tutur.  

Dövlət bu və ya digər vasitələrlə, o cümlədən hətta demokratik və qeyri-demokratik 

vasitələrlə belə insanların taleyi də daxil olmaqla bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürür. 

Mühafizəkar modernləşmə prosesinin ideya əsaslarını ilk növbədə inhisarçılıq təşkil edir. Əslində 

tam və ciddi şəkildə kənar müzakirəyə ehtiyac görmədən konkret məqsədlər müəyyənləşdirilir və 

həmin məqsədlərin reallaşdırılması istiqamətlənmiş zəruri tədbirlər həyata keçirir.  Bu isə ilk 

növbədə iqtisadiyyatda inhisarçılğın yaranmasına xidmət edir.  

Mühafizəkar modernləşmə çərçivəsində vətəndaşların passivliyi və siyasi qərarların qəbul 

edilməsi zamanı məsuliyyətsizliyi mühafizəkar modernləşmənin demək olar ki, görünməyən 

tərəfi kimi çıxış edir. Mühafizəkar modernləşmə ideyasının formalaşdırılması və bu istiqamətdə 

zəruri tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi və bunun dövlət siyasəti çərçivəsində həyata keçirilməsi son 

nəticədə cəmiyyətdə azadlıq, risk, müstəqillik və digər bu kimi  hüquqların demək olar ki, tam 

mənasıyla arxa plana keçməsinə gətirib çıxarır. Çünki mühafizəkar modernləşmə prosesi 

azaldılmış insan hüquqları və dövlətin nəzarətində olan bütün resursları formalaşdırılması və 

iqtisadi azadlıqların demək olar ki, metodları olması ilə xarakterizə olunur. (5)  

Məhz yuxarıda adı çəkilən ideyaların üzərində qurulan yeni mühafizəkar modernləşmə 

siyasəti ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından etibarən meydana gəlmişdir və sosializmin 

dağılması fonunda özünü daha çox aktuallaşdırma başlamışdır. Mühafizəkar modernləşmə 

prosesinin gəlişi gözəl ideyalarından biri ilk növbədə Qərb mədəniyyətinin və Qərb dəyərlərin 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, o cümlədən postsovet məkanı ölkələrində daha çox ənənəvi etnik 

milli xüsusiyyətlərin, ənənəvi iqtisadi münasibətlərin tam mənası ilə dağılmasına gətirib 

çıxarması ilə bağlı hesab oluna bilər. 
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MODERNIZATION AND ITS HISTORICAL FEATURES 
 

Socio-economic essence of modernization. Modernization means the formation of a 

qualitatively new quality of socio-economic development. When the word modernization is 

translated from English into Azerbaijani, it means modernity, realization of progressive processes 

and renewal of socio-economic development. Unlike the traditional process of socio-economic 

development, modernization of socio-economic development means, first of all, the renewal of 
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this or that economic activity and its adaptation to modern requirements, improving technical 

performance, improving product quality and increasing competitiveness. 
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Müasir mürəkkəb sosial-iqtisadi sistemlərdə idarəetmə problemlərinin artması əldə olunan 

çoxsaylı informasıyaların etibarlılığını tələb edir.Bu baxımdan informasiyaların həcmi 

əhəmiyyətli dərəcədə artır, idarəetmə mexanizminin mürəkkəbliyi özünü ciddi şəkildə biruzə 

verir. Belə şəraitdə sahibkarlıq subyektlərinin informasiya təminatıaşağıdakıspesifik 

xüsusiyyətləri ilə fərqlənir: 

-  ümumi sistemlilik - bütövlük, sabitlik, müşahidə oluna bilmə, idarəolunan, açıqlıq, 

dinamiklik, təhlükəsizlik və s.; 

- struktur - əlaqəlilik, mürəkkəblik və s.; 

- funksional - məhsuldarlıq, sürət, səmərəlilik və s. 

İqtisadiyyatda istifadə olunan informasiya sistemləri və texnologiyaları müxtəlif şəkildə 

təsnifləşdirilir: qərar qəbuletmə metodları və modelləri (mənbələrdən istifadəni optimallaşdırmaq 

üçün iqtisadi və riyazi modellər; ekonometrik modellər; nəzarət metodları); məlumatların idarə 

edilməsi və işlənməsi prosedurları (məlumatların toplanması və qeyd edilməsi; məlumatların 

işlənməsi; nəticələrin çıxarılması; toplanması və saxlanması, məlumat bazaları və bankları, 

məlumat anbarları); məlumatların ötürülməsi (müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı əlaqə və 

koordinasiya); idarəetmənin əhatə dairəsinə görə (avtomatlaşdırılmış məlumatların işlənməsi; 

idarəetmə funksiyalarının avtomatlaşdırılması; proseslərə nəzarət; idarəetmə proseslərinin 

qəbuluna dəstək; ekspert dəstəyi; alt sistemlər və problemlərin həlli (idarəetmənin funksional alt 

sistemləri, iş prosesləri, investisiyalar, kadrlar və s.); dəstəkləyən alt sistemlər (texnoloji, 

təşkilati, texniki, proqram təminatı, hüquqi və informasiya dəstəyi); süni intellekt sistemləri 

(qeyri-səlis məntiq; ekspert sistemləri; qərarı dəstəkləyən sistemlər) və s.  

Sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin təmin olunması ilə əlaqədar məlumatların 

toplanması və işlənməsi, planlaşdırma proseslərinin optimallaşdırılması və idarə olunması, 

koordinasiya məsələlərin həllikimi problemlərini effektiv şəkildə həllibilavasitə informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi ilə özünü göstərir. İqtisadiyyatın bütün sahələrində sahibkarlığın 

dəstəklənməsi üçün təsirli bir vasitə kimi informasiya-kommunikasiya texnologiyaları biliklərə 

əsaslanan iqtisadiyyatda əhəiyyətli rolu ilə çeçilir. Xüsusilə sərt rəqabət şəraitində informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları strateji inkişaf hədəflərinə çatmaq üçün güclü bir dəstək hesab 

edilir[2, s.56].  

Sahibkarlıq sferasında informasiya texnologiyaları sahəsində biznes konsaltinq (məsləhət), 

iqtisadi subyektlərin informasiya təhlükəsizliyi sistemində informasiya infrastrukturunun 

optimallaşdırılması praktik tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün bir sıra xidmətləri əhatə edir. Bu 
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baxımdan konsaltinq xidmətlərinə daxildir: informasiya texnologiyalarının alınması, 

quraşdırılması və istismarı ilə əlaqədar məsləhət xidmətləri; müştərinin məlumat ehtiyaclarının 

təhlilinə əsaslanan sistem və tətbiqi proqram təminatı üzrə məsləhət xidmətləri; inkişaf 

strategiyası nəzərə alınmaqlainformasiya texnologiyalarınınseçimi ilə bağlı məsləhətləşmələr; 

məlumat dəstəyi və məlumatların işlənməsi prosedurları üzrə məsləhət xidmətləri; 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin inkişafı və tətbiqi üzrə xidmətlər; texniki xidmət və 

təmir xidmətləri; istehlakçısının informasiya infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı təlim xidmətləri 

və s. 

Araşdırmalar göstərir ki, sahibkarlığın müasir inkişaf səviyyəsində məsləhət xidmətlərinin 

istehlakçıları həyata keçirilən funksiyalara deyil, ilk növbədə daxili fəaliyyət proseslərinə 

yönəldilir. Konkretfəaliyyətprosesi, müəyyən müddət ərzində istehlakçı üçün faydalı bir məhsul 

(xidmət) yaratmaq və əldə etmək üçün sahibkarlıq subyektinin resurslarından istifadədə bir-biri 

ilə məntiqi olaraq əlaqəli fəaliyyətlər sistemi kimi başa düşülür.  

Hazırda konsaltinq xidmətləri üçün üstünlük təşkil edən informasiya infrastrukturunun iş 

proseslərinə uyğunluğunun təhlili ən zəruri məsələlərdən biri kimi özünü göstərir. Ona görə də 

yeni inkişaf strategiyasının hazırlanması prosesində sahibkarlıq subyektlərinin hədəfləri mümkün 

risklər nəzərə alınmaqla informasiya dəstəyinə əsaslanır. Təbii ki, subyektlərin ümumi 

təhlükəsizliyinin vacib bir elementi olaraq onun informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək 

olduqcavacibdir. Bu baxımdan respublikada “təşkilatların informasiya təminatı üçün 

nəzərdə tutulan informasiya sistemləri, verilənlər bazası və  verilənlər bankı, konfidensial 

informasiyanın işlənməsini həyata keçirən dövlət orqanları, idarə, müəssisə və təşkilatların 

informasiya sistemləri, habelə bu sistemlərin mühafizə vasitələri müəyyənləşdirilmiş qaydada 

sertifikasiyalaşdırılır” [1]. 

Son illər informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və xidmətləri bazarında subyektlərin 

sistem inteqrasiyası kimi mühüm bir istiqamət dinamik inkişaf edir ki, bu da mütəmadi fəaliyyət 

göstərən, funksional olaraq tamamlanmış, texniki və maliyyə baxımından optimallaşdırılmış, 

idarə olunan informasiya texnologiyası sisteminin yaradılması ilə xarakterizə olunur. Sistem 

inteqrasiyasının aşağıdakı əsas istiqamətləri fərqləndirilir: optimal həll və hesablama 

platformasının seçimi, proqram təminatı, informasiya proseslərinin təhlili, maliyyələşdirmə 

mexanizmlərinin hazırlanması, lizinq, inteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemlərinin tətbiqi; şəbəkə 

infrastrukturunun qurulması; strukturlaşdırılmış sistemlərinformalaşdırılması və s.[3, s.87]. 

Qeyd edilənlər onu göstərir ki, sahibkarlıq subyektlərində informasiya təminatı baxımından 

məsləhət xidməti informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və xidmətləri bazarının inkişafının 

əsas istiqamələrtini müəyyənləşdirir. Bunlara subyektlərin fəaliyyətində davamlılığın təmin 

edilməsi (texniki dəstək və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları infrastrukturunun 

saxlanılması və s.) və sistem inteqrasiyası daxildir. Belə şəraitdə informasiya-kommunikasiya 

xidmətləri sektoru daxilində artan rəqabət müəyyən müsbət tendensiyalarla xarakterizə olunur: 

problemləri tez bir zamanda həll etmək üçün qısa müddətli və nisbətən ucuz layihələrin 

hazırlanması, bu sahəyə tələbin artması ilə əlaqədar bazarda böyük şirkətlərin iştirakı  və s. Bu isə 

öz növbəsində bazar iştirakçıları və sahibkarlıq subyektləri tərəfindən intellektual potensialın 

inkişafına daha çox diqqətin yönəldilməsi ilə özünü göstərir. 
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Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiyası milli 

iqtisadiyyatın bazar təsərrüfatçılıq sisteminə inteqrasiyasını obyektiv zərurətə çevirmişdir. Bazar 

təsərrüfatçılıq sisteminin ən mühüm atributlarından biri olan biznes fəaliyyətinin inkişafı həm 

sosial və həm də iqtisadi təbiəti ilə mikro və makro aspektdən  davamlı iqtisadi inkişafın təmin 

edilməsini də obyektiv zərurətə çevirir. Xüsusilə qlobal çağırışlar və təhdidlər fonunda 

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatında davamlı iqtisadi artım meyllərinə nail olunması, biznes 

fəaliyyətinin infrastruktur təminatının formalaşırılmasını və müasir təbəddulatlar fonunda inkişaf 

etdirilməsini labüd edir.  

Biznes infrastrukturları kommersiya münsibətlərinin və bütövlükdə təsərrüfat fəaliyyətinin 

inkişafına xidmət göstərilməsini özündə əks etdirən bir sistem olmaqla tam mənası ilə 

iqtisadiyyatın sahə və ərazi kəsimlərinin inkişaf xüsusiyyətlərindən və eləcə də iqtisadi sistemin 

tipindən və xarakterindən, dövlət tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi siyasətin vektorlarından 

bilavasitə asılı olur. Hökümət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər biznes fəaliyyətinin 

müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmasını o zaman özündə ehtiva edir ki, biznes fəaliyyəti etibarlı və 

modern xarakter daşıyan infrastruktur təminatına malik olsun.  

Azərbaycanda biznes fəaliyyətinin infrastruktur təminatı.  Bazar təsərrüfatçılıq 

sistemini səciyyələndirənm ən mühüm əlamətlərdən biri biznes fəaliyyətinin inkişafı və azad 

rəqabət-iqtisadi azadlıqlar sisteminin milli iqtisadiyyatda bərqərar edilməsindən ibarətdir. Adı 

çəkilən sistem və prinsip təbəddulat baxımından qloballaşma prosesinin də ən mühüm 

vektorlarından biri hesab edilir. Dünya təcrübəsindən çıxış etsək belə qənaətə gəlmək olar ki, 
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biznes fəaliyyətinin səmərəli şəkildə qurulmasına çox saylı amillər təsir göstərir və bu amillər 

içərisində biznes infrastrukturlarının formalaşdırılması önəmli rol oynayır. 

Ümumiyyətlə, infrastruktur təminatı – mahiyyət etibarılə xidməti sahələrin məcmusudur. 

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., professor T.S.Vəliyevin belə bir fikri ilə razılaşmaq mümkündür 

ki, infrastruktur anlayışında başqa sahələrə xidmət göstərən sahə və özəklərin, müəssisələrin 

məcmusu ifadə olunur. Deməli, onun məcmusunda hansısa bir sahəyə xidmət göstərmək ifadəsi 

müəyyənedici istiqamaətdir. (1. s13) 

Azərbaycanda biznes fəaliyyətinin infrastruktur təminatını araşdıraraq belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, müasir biznes fəaliyyəti üçün infrastrukturun inkişafının zəruriliyi ilk növbədə əmtəələrin 

hərəkətinin təmin edilməsi, satıcı və alıcıların, daha doğrusu məhsulun satışı üçün bazarların 

axtarılması və digər məsələlərlə bağlıdır.  

Biznes fəalsiyyətinin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması milli iqtisadiyyatda işgüzar 

fəallığın yüksəldilməsində də əhəmiyyətli rol oynayır. Bu prosesi səciyyələndirən ən mühüm 

cəhət ondan ibarətdir ki, təkmil infrastruktur təminatı eyni zamanda mülkiyyət mənsubiyyətindən 

asılı olmayaraq əmtəə istehsalçılarının istehsal fəallığının yüksəldilməsinə əlverişli şərait yaradır 

və bu proses də son nəticədə maliyyə və kommersiya fəallığının da yüksəlməsinə bir başa təsir 

göstərir. İnfrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması iri biznes strukturları ilə müqayisədə daha 

çox kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına daha əlverişşi təsir göstərmək imkanına malikdir. 

Çünki, iri biznes strukturları infrastruktur təminatını özləri formalaşdırmaq imkanına malikdirlər. 

Bu baxımdan inkişaf etmiş ölkələrdə kiçik və orta biznes strukturlarına, xüsusilə onun 

infrastruktur təminatının möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.  

Bütün bunlar isə daha çox onunla bağlıdır ki, kiçik və orta biznes əhalinin məşğulluğunun 

təmin edilməsində və davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsində həmiyyətli rol oynayır. 

Problemə bu aspektdən yanaşdıqda rus tədqiqatçısı A.A.Malyuginanın belə bir fikri ilə 

razılaşmaq mümkündür ki, xarici ölkələrdə innovasiya və elmi-tədqiqat fəaliyyəti sahəsində 

dövlət dəstəyinin obyekti kiçik və orta sahibkarlıq subyektləridir. Kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinin dəstəklənməsinə Almaniya və Fransada daha çox diqqət yetirilir. Böyük 

Britaniyada və Hollandiyada isə bu tendensiya nisbətən aşağı səviyyədədir. Bu isə daha çox 

onunla bağlıdır ki, adı çəklən ölkələrdə (Böyük Britaniya və Hollandiyada) transmilli 

korporasiyalar texnoloji və elm sahələrində özünü təmin etməyə nail olmuşlar və dölət dəstəyinə 

ehtiyac duymurlar.  

Inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən belə qənaətə gəlmək olar ki, bu ölkələrin hökümətləri 

kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərini dəstəkləməkdə davam edirlər. Çünki, infrastrukturun 

inkişafı sahəsində ki, problemləri başqa vasitələrlə aradan qaldırmaq mümkün deyildir. Biznes 

subyektlərinin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması bazar ziddiyyətlərinin aradan 

qaldırılmasına, xeyli sayda yeni iş yerlərinin açılmasına, rəqabətin inkişafına, iqtisadi tsikildəki 

dalğalanmaların yumşaldılmasına imkan verir. Inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə vəziyyət 

tamamılə fərqlidir. Bu ölkələrdə ən çətin problemlərdən biri ölkə iqtisadiyyatının ümumi 

situasiyasının müəyyən edən iri müəssisələrdə sənaye istehsalının rəqabət qabiliyyətinin 

olmamasıdır. Belə hallarda iri sənayenin səmərəli fəaliyyəti olmadan kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinə səmnərəli dövlət dəstəyi gerçəkləşdirilə bilmir. (2. s13, 14) 

İnkişaf etmiş ölkələrdən fərqli olaraq respublikamızda biznesin infrastrukturunun 

formalaşması təkmil xarakter daşımır. Bazar mexanizminin davamlılığı, ictimai əmək 

bölgüsünün inkişafı, ixtisaslaşma və kooperasiya münasibətlərinin müasir dövrün tələblərinə 

uyğunlaşdırılması və ən nəhayət istehsal olunan məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi 

biznes infrastrukturunun fəaliyyətinin səmərəliliyindən asılı olur ki, bu da respublikamızda 

biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsi baxımından həllini gözləyən problemlərdəndir.  
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İri firmalardan fərqli olaraq kiçik sahibkarlıq və kiçik biznes fəaliyyətinin daxili təbiəti və 

miqyası biznes infrastrukturunun fəaliyyəti ilə sıx əlaqədardır.  

İnfrastruktur subyektləri arasında informasiya mübadiləsinin olmaması sahibkarlıq 

qurumlarının regionlarda ayrı-ayrı infrastruktur subyektlərinin movcudluğu haqqında dəqiq 

informasiyaların olmaması, eləcə də regional infrastruktur qurumlarının bəzi hallarda formal 

fəaliyyət göstərməsi sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin inkişafında problem yaradır.  

Keçid dövrünü uğurla başa çatdırmış Şərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, 

infrastruktur qurumlarının imkanları,  onların formalaşması prosesi dövlətin iştirak, 

imkanlarından bilavasitə asılıdır. İnfrastruktur qurumlarının formalaşmasında dövlətin iştirakı, 

maliyyələşdirmə, subsiyadiyalaşdırma, kapital qoyuluşunda və nizamnamə kapitalının 

yaradılmasında vəsaitin müəyyən hissəsinin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirmə əsasında həyata 

keçirilir.  

Əslində bazar infrastrukturları, o cümlədən biznesin maliyyə kredit strukturları 

iqtisadiyyatda geniş təkrar istehsal prosesinin müvəffəqiyyətlə reallaşmasında əhəmiyyətli rol 

oynayır. Bu xüsusilə istehsal, bazar və həmçinin sosial infrastruktur sistemlərinin inkişafı 

baxımından da keçərlidir. Istehsal infrastrukları biznes qurumlarının, o cümlədən mülkiyyət 

mənsunbiyyətindən asılı olmayaraq bütün təsərrüfat subyektlərinin (daha çox kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektlərinin) nəqliyyat və logistika imkanlarının genişləndirilməsində, anbar 

təsərrüfatları ilə təminatın yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Bazar infrastrukturları 

isə istehsal edidlən məhsulların reallaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı topdan və 

pərakəndə satıış strukturlarının formalaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.  

Yuxarıda adı çəkilən arqumentlər xüsusilə iqtisadiyyatın az gəlirli, risklərə və konyunktur 

dalğalanmalarına effektiv reaksiya göstərmək iqtidarında olmayan sahələrində daha çox 

aktuallığa malikdir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, adı çəkilən sahələrdə bazar infrastrukturlarını həmin sahədə 

fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daxili (xüsusi) maliyyə imkanları hesabına 

formalaşdırmaq da mümkün deyildir. Və yalnız dövlətin sahə və regional təyinatlı, məqsədli 

maliyyələşdirmə proqramları çərçivəsində həyata keçirmək mümkündür.  

Iqtisadiyyatın az gəlirli, risklərə və konyunktur dalğalanmalarına effektiv reaksiya 

göstərmək iqtidarında olmayan sahələrinə ilk növbədə kənd təsərrüfatını şamil etmək olar. Məhz 

bu sahədə müliyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq fəaliyyət göstərən əmtəə istehsalçılarının 

(əksəriyyətinin kiçik sahibkarlar və ev təsərrüfatları təşkil edir) az gəlirli olması nəin ki, 

infrastruktur təyinatını formalaşdırmağa, hətta geniş təkrar istehsal prosesini müvəffəqiyyətlə 

reallaşdırmağa imkan vermir.  

Problemə məhz bu aspektdən yanaşdıqda Q.V.Timofeyavanın belə bir fikri ilə razılaşmaq 

mümkündür ki, maliyyə-kredit infrastrukturu təkrar istehsala prosesinin normal fəaliyyəti və 

kəndin sosial sferasının inkişafı üçün zəruri maliyyə şəraiti təmin edən institutların məcmuusunu 

ifadə edir. Onun subyektləri kimi dövlət, hüquqi şəxslər və əhali çıxış edir. (3. s34) 

Müəllifin fikirlərində razılaşdığımız və mübahisə predmetinə çevirə biləcəyimiz məqamlar 

da mövcuddur. Razılaşdığımız məqam ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatında biznes 

fəaldiyyətinin maliyyə-kredit infrastrukturlarının formalaşdırılmasına dövlət büdcə dəstəyi verə 

bilər, eləcə də iri müəssisələr klasteriyal inkişaf və françayzik sistemi vasitəsilə zəriri investisiya 

qoyuluşları həyata keçirə bilərlər. Biznesin maliyyə-kredit infrastrukturlarının subyektləri 

çərçivəsində əhalinin iştirak imkanlarına gəldikdə isə mübahisələndirmə predmetini təşkil edən 

məqamlardan onu qeyd etmıək olar ki, konkret respublikamız çərçivəsində xüsusilə regionlarda 

(hansı ki, Gəncə, Mingəçevir, Sumqayıt istisna olmaqla Azərbaycan Respublikasının bütün 
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regionları aqrar təmayüllü ixtisaslaşmaya malikdir) əhalinin imkanları (pul vəsaitlərinin həcmi) 

bu prosesi qarşılamaq imkanına malik deyildir. 

Bundan əlavə regionlarda mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq fəaliyyət göstərən 

əmtəə istehsalçılarının əksəriyyətinin informasiya resurslarına çıxış imkanları məhduddur. Eyni 

zamanda, xüsusilə ucqar kəndlərdə fermer təsərrüfatlarının subyekti kimi çıxış edən əhali 

kateqoriyalarının maariflənmə səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. 

Xüsusən regionlarda sahibkarlara daxili və xarici bazarlarda baş verən konyunktur 

dalğalanmaları haqqında məlumat verilməməsi, onların bu informasiya bazarında fəal iştirakçı 

olmaması və bu sahədə ixtisaslaşdırılmış infrastruktur qurumlarının fəaliyyət göstərməmələri 

istehsal edilən məhsulların bazara çıxış imkanlarına, eləcə də məhsulun rəqabət qabiliyyətinə 

mənfi təsir göstərir. Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir dünya postsənaye cəmiyyətini yaşayır. 

(inkişaf etmiş ölkələrin imsalında). Postsənaye cəmiyyətinin isə istehsal resurslarını informasıya 

resursları təşkil edir. Ümumiyyətlə informasiya bazarlarına çıxış imkanları istehsalçılar üçün 

güclü manevr imkanları yaradır.  

Müasir şəraitdə regionlarda biznesin infrastrukturunun formalaşmasında yerli idarəetmə 

orqanları (icra hakimiyyətləri və bələdiyyələr) demək olar ki, əsaslı rol oynamırlar və demək olar 

ki, passiv mövqe tutur, oyundan kənar vəziyyətdə qalırlar. 

Azərbaycanda biznesin infrastrukturlarının inkişafının mövcud vəziyyətinin təhlili. 

Ölkəmizin milli iqtisadiyyatının bazar vektorlarının inkişaf etdirilməsi yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi infrastruktur sisteminin modern xarakter daşımasını obyektiv zərurətə çevirir. 

Bazar infrastrukturlarının modern xarakter daşıması regionların sosil-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsində də əhəmiyyətli rol oynayır. Xüsusilə nəqliyyat-logistika imkanlarının 

genişləndirilməsi həm əhalinin bu və ya digər regionlara hərəkətinə, eyni zamanda məhsulların 

daşınmasına da, istehlakçılara da çatdırılmasına müsbət təsir göstərir. Bu baxımdan 2004-cü ildən 

hal-hazıradək regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair 4  proqram qəbul 

edilmişdir. Bundan əlavə Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol 

xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.12.2016-cı il 

tarixli Fərmanında bazar infrastrukturlarının formalaşdırılmasına və iqtisadiyyatın sahə və ərazi 

kəsimlərində əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılmasına istiqamətlənmiş hədəflər 

müəyyənləşdirilmişdir.  

Strateji yol xəritəsində 2025-ci ilə qədər olan dövrdə hədəf kimi göstərilmişdir ki, xüsusilə, 

azad rəqabət mühitinin inkişafı özəl sektorun dəstəklənməsi ilə müşayiət olunmaqla milli 

iqtisadiyyata daha çox investisiya cəlbi və bazarlara çıxış imkanının genişləndirilməsi ilə 

nəticələnəcəkdir. Milli iqtisadiyyatın inkişafı qlobal və regional kontekstdə başlıca meyillər 

nəzərə alınmaqla təmin ediləcək, həmçinin qlobal və regional dəyər zəncirlərinə inteqrasiya əsas 

götürüləcəkdir. Makroiqtisadi sabitliyin qorunması, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, özəl 

sektorun investisiya qoyuluşlarının təşviqi və dəstəkləyici dövlət sektoru Azərbaycanın 2025-ci 

ilədək olan dövrdə iqtisadi inkişaf perspektivinin fundamental əsasıdır. 

2025-ci il perspektivində Azərbaycanda sərmayə qoymuş investorların daha da 

möhkəmlənməsi və yeni birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi təmin olunacaqdır. Xüsusilə 

rəqabət üstünlüyü olan konkret investisiya layihələri maraqlı xarici sərmayədarlara təqdim 

olunacaqdır. Azərbaycanı qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiya etmək imkanına malik mühüm 

investorların və ya eyni sektorda fəaliyyət göstərən şirkətlərə ciddi siqnal verən investorların cəlb 

olunması üçün xüsusi investisiya imtiyazları və təklifləri veriləcəkdir. Mövcud və potensial 

investorlara göstərilən xidmətlər onlara inzibati prosesləri çevik başa çatdırmağa və tikinti 

firmaları, təchizatçılar və ya təhsil sektorundakı təşkilatlarla əlaqə qurmağa imkan verəcəkdir. 

Xarici investorların yerli məhsul və xidmətlərə daha çox tələbatının yaradılması üçün 
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mexanizmlər qurulacaqdır. Geniş çeşidli və əlverişli maliyyə xidmətləri təklif edən sabit və dərin 

maliyyə sistemi formalaşdırılacaq ki, bu da iqtisadiyyatın və ev təsərrüfatlarının müvafiq 

ehtiyaclarını ödəməklə iqtisadi inkişafa töhfə verəcəkdir. (4. s 45,48,49) 

Aqrar bazar infrastrukturlarının formalaşdırılması kifayət qədər kompleks tədbirlər 

sistemini özündə əks etdirir. Bu baxımdan xüsusilə qeyd etmək istərdik ki, bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində azad rəqabət mühitinin formalaşdırılması vacib şərtlərdəndir. Bazar iqtisadiyyatı 

inhisarçılığın aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. Lakin, bir sıra hallarda iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrində inhisarçılığın mövcudluğu həm iqtisadiyyatın sahə və ərazi kəsimlərinin investisiya 

cəlbediciliyini və biznes cəlbediciliyini aşağı salır, eyni zamanda davamlı iqtisadi artımı 

əngəlləyir.  

Məlum olduğu kimi, antiinhisar qanunvericiliyi, o cümlədən qiymətlərin hədd səviyyəsinin 

müəyyənləşdirilməsi, qarşılıqlı müqavilə şərtlərinə əməl edilməsi, elmi-texniki tərəqqinin ən yeni 

nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi və xammal istehsalı sektoru ilə emal sektoru arasında iqtisadi 

münasibətlərin normallaşdırılması bu sahədə əhəmiyyətli faktorlardan biri kimi çıxış edir. Təbii 

ki, bu zaman kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sektorunda zəruri təşkilati tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, o cümlədən satış sistemi ilə bağlı satış kooperasiyalarından istifadə edilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, kredit, təchizat, satış, emal 

kooperativlərinin yaradılması ərzaq məhsulları istehsalı sektorunun ixrac potensialının mühüm 

tərkib hissəsi kimi çıxış etməsində və onların xarici bazarlarda möhkəmlənməsində əhəmiyyətli 

rol oynayır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, aqrar sahənin davamlı inkişafı əslində maddi-texniki 

təchizat sisteminin müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasından və təbii iqlim şəraitinin zərərli 

təsirlərinin aradan qaldırılmasından bilavasitə asılıdır. Bu baxımdan daxili və xarici rəqabətin 

əlverişsiz təzahürlərinin aradan qaldırılması istiqamətində dövlət tərəfindən zəruri tədbirlərin 

həyata keçirilməsi, o cümlədən maliyyələşdirmə, subsidiyalaşdırma tədbirlərinin gücləndirilməsi 

vacibdir. (5. s 227,228) 

Xüsusilə iqtisadiyyatın azgəlirli sahələrindən kənd təsərrüfatında bazar infrastrukturlarının 

formalaşması soyuducu kameraların yaradılmasını, məhsulların saxlanması və istehlakçılara 

normal şərtlər daixilində keyfiyyətli məhsullar çatdırılmasını nəzərdə tutur. 

Dünya təcrübəsindən çıxış etsək belə qənaətə gəlmək olar ki, aqrar bazar infrastrukturları, o 

cümlədən soyuducu kameralarının yaradılması həm dövlət büdcəsi çərçivəsində, həm də 

kommersiya əsaslarında müxtəlif lahiyələr vasitəsilə gerçəkləşdirirlir. Bu tendensiya 

respublikamızda da həyata keçirilir.  

Belə ki, müasir şəraitdə ölkəmizdə aqrobiznes sisteminin daha da inkişafına səbəb olacaq 

layihələr reallaşdırılır. Dövlətin maliyyə dəstəyi ilə yaradılan belə istehsal və xidmət sahələri 

əhalinin keyfiyyətli yerli məhsullarla təmin edilməsinə də şərait yaradır. Bu sırada kənd 

təsərrüfatı məhsullarının uzun müddətə saxlanması üçün logistika mərkəzləri - soyuducu anbar 

kompleksləri mühüm yer tutur. Soyuducu anbar normal temperaturda pozulmağa meyilli olan 

qidaların aşağı temperaturda mühafizə edilməsinə imkan verən infrastruktur sayılır. Bir meyvənin 

ömrü ağacdan dərildikdən sonra təxminən 5-15 gün arasında dəyişir. Soyuducu anbar 

kompleksinin yaradılması kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanması və bu sahədə olan itkilərin 

azaldılması, eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması əsasında xaricə daha çox 

məhsul çıxarılması nöqteyi nəzərindən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sahibkarlığın İnkişafı 

Fondunun (SİF) güzəştli kreditləri hesabına bu gün ölkəmizin bütün regionlarında 50-dən çox 

belə kompleks tikilib istifadəyə verilib. Həmin komplekslərin ümumi həcmi 260 min tona 

yaxındır. İqtisadi rayonların hər birində ən azı 2-3 soyuducu anbar mövcuddur. Bu komplekslərin 

hər biri yeni iş yerlərinin açılması ilə bərabər əhalinin meyvə-tərəvəz məhsullarına olan 

tələbatının ödənilməsində mühüm rola malikdir. (6. s 76) 
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Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra hallarda soyuducu kameralarda məhsulların saxlanması ilə 

bağlı qiymətlərin yüksək olması kənd təsərrüfatında istehsalçıların istehlak qabiliyyəti tələbinə 

uyğun gəlmir və eyni zamanda bu proses mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq kənd 

təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının səmərəli geniş təkrar istehsal rejimində fəaliyyət göstərməsini 

əngəlləyir. Məhz mövcud reallıqlar baxımından çıxış etsək belə qənaətə gəlmək olar ki, bazar 

infrastrukturları ilə bağlı kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarınını ödədikləri vəsaitin tam və ya 

qismsən dövlət büdcəsindən kompensasiya olunması istehsalçıların maliyyə nəticələrinə müsbət 

təsir göstərə bilər.   

Nəticə 
 

Dünya təcrübübəsində infrastruktur sisteminin yaradılması eyni zamanda regionların sosial-

iqtisadi inkişafı arasındakı fərqlqərin aradan qaldırılmasına hesablansa da təəssüflə qeyd etmək 

lazımdır ki, infrastrukturun inkişaf surəti iqtisadi inkişafın dayanıqlılığına adekvat cavab vermir. 

Ölkənin mərkəzində biznes infrastrukturlarının inkişafını nisbətən qənaətbəxş etmək 

mümkün olsa da lakin, regionlarda biznes və investisiya cəlb ediciliyini yüksəltmək iqtidarında 

olan biznes infrastrukturu yetərincə formalaşdırılmamışdır.  

Hesab edirik ki, yuxarıda qeyd olunan məsələlər nəzərə alınarsa biznes fəaliyyətinin 

infrastruktur təminatına müsbət təsir göstərər.  
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The result 
 

In the world practice, the creation of an infrastructure system is also aimed at eliminating 

the gap between the socio-economic development of the regions, but, unfortunately, it should be 

noted that the pace of infrastructure development does not adequately meet the sustainability of 

economic development. 

Although it is possible to develop the development of business infrastructure in the center 

of the country relatively satisfactorily, the business infrastructure capable of increasing the 

attractiveness of business and investment in the regions is not sufficiently formed. 

We believe that if the above issues are taken into account, it will have a positive impact on 

the infrastructure of business activities. 
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AZƏRBAYCANDA KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI 
 

Cəfərova A.M. 

Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə şəhəri. 
 

        Açar sözlər: kiçik və orta sahibkarlıq, illik gəlir, güzəştlər,kreditlər. 

        Keys words: small and medium business,annual income, discounts,loans. 

 

Hər bir ölkədə iqtisadiyyatın dayanıqlılığı kiçik və orta biznesin (KOB) inkişaf səviyyəsi 

ilə bağlıdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə kiçik və orta sahibkarlığın ÜDM-də payı 50 faiz, 

məşğulluqda isə 60 faizdən çoxdur. Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdə müəssisələrin 99 

faizini kiçik və orta müəssisələr təşkil edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə ortahəcmli 

müəssisələr məşğulluğun əsas təminatçısıdır. Son 5 ildə Avropa məkanında yeni iş yerlərinin 85 

faizi kiçik və orta biznes subyektləri tərəfindən yaradılıb. 

Azərbaycanda azad sahibkarlığın inkişafı, əlverişli biznes mühitinin yaradılması 

iqtisadi siyasətin başlıca prioritetidir.Bu baxımdan sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addımlar, aparılan islahatlar və dövlət dəstəyi tədbirləri 

nəticəsində özəl sektor iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsinə çevrilib. Ölkə üzrə sahibkarlıq 

subyektlərinin 99 faizinin KOB subyektləri olması kiçik və orta sahibkarlığın ÜDM-də və 

ixracda payının artırılması üçün böyük potensialın olduğunu göstərir. KOB-ların ölkə 

iqtisadiyyatında rolunun və çəkisinin artırılması davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi 

baxımından prioritet istiqamətlərdəndir. 

Ölkədə aparılan islahatlar nəticəsində məqsədyönlü kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə 

dayanıqlılığının artırılması, aşağı faizli kreditlərə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, güzəştli 

kreditlər verilməsi, eləcə də kiçik və orta biznesin inkişafının qanunvericilik bazasının 

möhkəmləndirilməsi istiqamətində xeyli işlər görülüb. 

Dövlət başçısının 28 dekabr 2017-ci il tarixli fərmanı ilə İqtisadiyyat Nazirliyinin 

tabeliyində yaradılmış Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) fəaliyyətə başladığı 

(26 iyun 2018-ci il) zamandan bugünədək iş adamlarının ən yaxın dəstəkçisinə çevrilib. Qısa 

müddət ərzində kiçik və orta biznesin inkişafının dəstəklənməsi, ölkə iqtisadiyyatında KOB-ların 

rolunun artırılması, onların maraqlarının müdafiəsi, sahibkarlara vahid məkan prinsipi ilə 

xidmətlərin göstərilməsi, dövlət və özəl qurumların bu sahədə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi 

qurumun başlıca fəaliyyət istiqamətlərindəndir.  

Aşağıdakı sahibkarlıq subyektlərinin yaranması və fəaliyyəti meyyarları verilmişdir. 

Cədvəl 1. 

Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları  

 

Sahibkarlıq subyektlərinin 

ölçüsünə görə kateqoriyaları 
İşçilərinin orta siyahı sayı 

(nəfər) 

İllik gəliri (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 
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Qeyd edək ki, sahibkarlığın inkişafı sahəsində həyata keçirilən sistemli tədbirlər 

nəticəsində 2020-ci ildə də nüfuzlu beynəlxalq qurumların reytinqlərində Azərbaycan 

iqtisadi göstəricilərinə görə ön sıralarda yer alıb. Dünya Bankının “Doing Business” 

hesabatında Azərbaycan 190 ölkə arasında 28-ci yerdə qərarlaşıb. Eyni zamanda, Dünya 

Bankı tərəfindən Azərbaycan növbəti dəfə 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilib. Davos 

Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatlarında da ölkəmiz bir sıra göstəricilər üzrə ən 

qabaqcıl yerlərdədir. Bundan əlavə Heritic Fondunun 2020-ci ilin nəticələrinə əsasən elan 

etdiyi İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə Azərbaycan 38-ci pilləyə yüksəlib. 
Başqa sözlə Azərbaycan biznes mühitinin əlverişliliyi, sahibkarların sərbəst, maneəsiz 

işləməsi üçün ən çox islahatlar aparan ölkələrdən biridir. Postneft iqtisadiyyatının qurulması, 

idxaldan asılılığın azaldılması, ölkənin ixrac potensialının yüksəldilməsi üçün rəqabət qabiliyyətli 

mal və məhsulların istehsal olunması məqsədilə hökumət sahibkarlar üçün böyük imkanlar 

yaradıb.Ölkədə qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də regionlarda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı 

istiqamətində mühüm işlər görülür. Təsadüfi deyil ki, koronavirus pandemiyasının təsirindən 

yaranmış dərin maliyyə böhranı bir sıra ölkələrdə iqtisadiyyatın tənəzzülə uğramasına və sosial 

gərginliyin artmasına gətirib çıxardığı bir vaxtda ölkəmiz qlobal böhranın təsirindən maksimum 

dərəcədə qoruna bilib, sosial-iqtisadi inkişaf, vətəndaşlarımızın rifah halının yüksəldilməsi 

tədbirləri ardıcıl davam etdirilib. 

Cədvəl 2. 

Fəaliyyətdə olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı, ədədlə 

Göstəricilər 

2020 

Cəmi 

o cümlədən 

Hüquqi    

şəxslər 

Fərdi 

sahibkarlar 

Sahibkarlıq subyektlərinin ümumi sayı 271304 31196 240108 

Mikro sahibkarlıq subyektlərinin sayı 262622 22514 240108 

Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı 5956 5956 - 

Orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı 2726 2726 - 

 

Statistik məlumatlara əsasən, məhz biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və qeyri-neft 

sektorunda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi sahəsində görülən tədbirlərin nəticəsində son 17 ildə 

sahibkarlıq subyektlərinin sayı 4,2 dəfə, hüquqi şəxslərin sayı 2 dəfə, kiçik müəssisələrin sayı 2 

dəfə, fərdi sahibkarların sayı 5 dəfə artıb.Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və qeyri-neft 

sektorunda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi sahəsində görülən tədbirlər nəticəsində 2004-2021-ci 

illərdə ölkəmizin qeyri-neft ixracı 4 dəfə çoxalıb. Müstəqillik qazandıqdan sonra ölkə 

iqtisadiyyatına 250 milyard dollar investisiya qoyulub. Həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət və 

struktur islahatları sayəsində 2021-ci ildə ölkəmizdə makroiqtisadi sabitlik təmin edilib, iqtisadi 

artım prosesləri sürətlənib və iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı yeni mərhələyə daxil olub.  

Sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi göstərilməsi sayəsində Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 

tərəfindən güzəştli kreditlərin verilməsi işləri də davam etdirilir. Bu prosesin dövlət büdcəsinə 

əlavə yük yaratmadan həyata keçirilməsi üçün kreditləşdirmədən geri qaytarılan vəsaitlərdən 

istifadə edilir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən iqtisadiyyata 

güzəştli kredit dəstəyi çərçivəsində 2020-ci il ərzində 908 sahibkara 127 milyon manatadək 

güzəştli kredit verilib. Bu kreditlər hesabına 2700-dən çox yeni iş yerinin açılması imkanı 

yaranıb.Son illərdə Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən verilmiş güzəştli kreditlərin 72 faizi 
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aqrar sektorun, 28 faizi sənaye və digər sahələrin inkişafına yönəldilib. Bu kreditlərin 75 faizi 

regionların, 25 faizi Bakı qəsəbələrinin payına düşür. Digər tərəfdən, kənd təsərrüfatının 

subsidiyalaşdırılması və vergilərdən azad edilməsi, texnika və gübrələrin güzəştli şərtlərlə 

verilməsi, investisiyalar və ixracın təşviqi, digər dövlət dəstəyi mexanizmləri regional inkişafın 

sürətləndirilməsində mühüm rol oynayır. Bu inkişafın daha bir göstəricisi regionlar üzrə vergi 

daxilolmalarının artmasıdır. 2005-ci il ilə müqayisədə 2020-ci ildə regionların qeyri-neft sektoru 

üzrə ümumi vergi daxilolmalarının xüsusi çəkisi 2 dəfə artaraq 15 faizə çatıb. Əmək bazarının 

leqallaşması və yeni iş yerlərinin yaradılması hesabına ötən il məcburi dövlət sosial sığorta haqqı 

üzrə regionlardan daxilolmalar 28 faiz artıb, o cümlədən qeyri-dövlət sektorunda artım 50 faiz 

olub. İşsizlikdən sığorta haqqı üzrə regionların daxilolmaları 39 faiz, o cümlədən qeyri-dövlət 

bölməsində 70 faiz artıb. 

Bazar iqtisadiyyatı və sahibkarlıq arasında üzvü əlaqə və qarşılıqlı münasibət, məhz 

sahibkarlığın təşkili formalarını meydana gətirir. Sahibkarlığa bazar iqtisadiyyatının ilkin şəraiti 

kimi baxmaq lazımdır. Bu şəraitin yaradılması formalaşmış iqtisadi sistemin xarakterindən, 

məzmunundan, iqtisadi sistemin məqsəd və perspektiv inkişafından asılı olaraq reallaşdırılır. 

Sahibkarlaq və mülkiyyət münasibətləri arasında əlaqə, bir-birini tamamlama onun inkişafının və 

bazar münasibətlərinin yaranmasının ilkin şərtidir. Bununla əlaqədar olaraq sahibkarlığın forma, 

məzmun və təşkili xarakterinin, inkişaf qanunauyğunluqlarınn aşkar edilməsi iqtisadi inkişaf 

konsepsiyası baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadi inkişafın əsas göstəricilərinin 

dinamik artımı sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədə təhlil olunduqa onun iqtisadi və sosial səmərəsi 

meydana çıxır. Bu yanaşma sahibkarlığın təşkilati struktur kimi mahiyyətini təhlil etməyə sövq 

edir. Ona görə də sahibkarlığa iqtisadi artım baxımından rəqabət qabiliyyətli təsərrüfatçılıq və 

əhalinin işlə təmin olunması məqsədilə təşkil olunan fəaliyyət kimi yanaşma vacidbir. Bazar 

iqtisadiyyatının təşkili maddi nemətlərin bolluğu və ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası 

baxımından sahibkarlığın tənzimlənməsini də zəruri edir. İqtisadi ədəbiyyatlarda sahibkarlığın 

mahiyyətinə, onun təşkili formalarına, tənzimləmə istiqəmətlərinə baxmaq, ilk növbədə, 

sahibkarlığın mahiyyətinə yanaşma ilə səciyyələnir.  

Ölkədə ictimai sabitlik və bolluq yaratmaq, habelə əhalinin ərzaq məhsullarına tələbatını 

tam ödəmək üçün aqrar sektora dövlət qayğısının daha da artırılması məqsədilə fermer 

təsərrüfatlarına kreditlərin verilməsi, lizinq xidmətinin yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatı 

texnikasının və aqrokimyəvi maddələrin alınması üçün "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 

14 milyon manat,  kənd təsərrüfatı istehsalçılarına kreditlərin verilməsi üçün respublika Kənd 

Təsərrüfatı  Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinə 4,5 milyon 

manat  vəsait yönəldilmişdir. 

Məlumdur ki, bu gün Azərbaycanda güclü sahibkarlar sinfi formalaşıb. Kənd təsərrüfatının 

inkişafı üçün kompleks tədbirlər görülür, müasir texnika alınır, lizinqlər, aqroservislər yaradılır, 

subsidiyalar, güzəştli şərtlərlə gübrə və yanacaq verilir. Kənd təsərrüfatının, özəl sektorun, kiçik 

və orta sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi bundan sonra da gücləndiriləcəkdir. Dövlət də, 

insanlar da sahibkarlardan aparılan işlərin keyfiyyətli görülməsinə, istehsalın həcminin və 

keyfiyyətinin dünya standartlarına uyğun olmasına daha böyük ümidlər bəsləyir.     

Son dövürlər Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq 

subyektlərinə (o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığa) vergi güzəştləri və tətillər veriləcək. 

Nazirlər Kabinetinin "Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək 

dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq 

subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında" Azərbaycan 
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Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin 

icrası ilə bağlı Tədbirlər Planı"nında öz əksini tapıb. 

Belə ki, pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə 

(o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığa) aşağıdakı vergi güzəştlərinin və tətillərinin verilməsi 

nəzərdə tutulub: 

 mikro sahibkarlıq subyektlərinə sadələşdirilmiş vergi üzrə müddətli güzəştin verilməsi; 

 əmlak və torpaq vergisindən müddətli azadolmaların verilməsi; 

 vergi ödəyicilərinə mənfəət (gəlir) vergisi və sadələşdirilmiş vergi üzrə müddətli 

güzəştlərin verilməsi; 

 mənfəət (gəlir) və əmlak vergisi üzrə cari vergi ödəmələrindən müddətli azad edilməsi; 

 mikro sahibkarlıq subyektləri üzrə hesabatların (gəlir, mənfəət, əmlak və sadələşdirilmiş 

vergi) verilməsi və vergilərin ödənilməsi müddətinin uzadılması; 

 pandemiyanın mənfi təsir etdiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə vergilərin ödənilməsi 

müddətinin uzadılması; 

 əhalinin ərzaq və tibbi ehtiyacları üçün zəruri olan bəzi məhsul növlərinin idxalının 

ƏDV-dən müddətli azad edilməsi; 

 əhalinin ərzaq, tibb və digər zəruri məhsullara olan tələbatının qısa müddətdə ödənilməsi 

məqsədilə bəzi məhsul növlərinin istehsalı ilə bağlı xammal və materialların idxalının ƏDV-dən 

azad edilməsi; 

 epidemiyanın qarşısının alınması və əhalinin həyat və sağlamlığının qorunması 

məqsədilə vergi ödəyicisi tərəfindən həyata keçirilən zəruri profilaktik, o cümlədən dezinfeksiya 

tədbirlərinə görə çəkilmiş xərclərin gəlirdən çıxılması; 

 icarə haqqından tutulan vergilər üzrə güzəştin verilməsi; 

 ödənilməmiş vergi, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarına görə 

faizlərin hesablanmasının müəyyən müddətə təxirə salınması; 

bir sıra sahibkarlıq subyektlərinin sosial sığorta yükünün azaldılması 
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DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN AZERBAIJAN 
 

Jafarova Aytaj Muzakir 

Ganja State University, Ganja city 

Summary 
 

The article provides information on the development of small and medium enterprises in 

the country and state support. Measures taken by the government for entrepreneurs to build a 

post-oil economy, reduce dependence on imports, increase the country's export potential and 

produce competitive goods and products. In addition, the current state of small and medium 

enterprises in the country after the pandemic and state support, the benefits provided to 

entrepreneurs and the role of the state in encouraging them. The directions of the impact of the 
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draft laws and Presidential decrees adopted in recent years on the development of 

entrepreneurship are indicated. 
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Müasir zamanda qida təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər böyük aktuallıq kəsb etməkdədir. 

Qida istehsalı çox fərqli ölçüdə və istiqamətdə istehsal olunan, insan sağlamlığı ilə birbaşa 

əlaqəsi olan və cəmiyyətin sağlam inkişaf etməsində mühim rol oynayan amillərdən biridir. 

Həyatda yaşadığımız dövrdə yetərincə təhlükəsiz və qidalılıq dəyəri yüksək olan qidalarla 

qidalanmaq sağlam həyat tərzi üçün vacib amillərdəndir. İnsanların zəruri qida məhsullarına 

tələbatın ödənilməsi hər bir ölkə və dövlət üçün mühüm siyasi-ictimai, iqtisadi və tibbi əhəmiyyət 

kəsb etməklə yanaşı həmin qidaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsini aktuallaşdırır. 

Bu baxımdan, qida təhlükəsizliyi cəmiyyətin inkişafında, gələcək nəsillərin sağlamlığında, insan 

genofondunun qorunmasında, iqtisadi məhsuldarlığın təmin olunmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edən mühüm bir sahədir. Son illərdə bütün dünyada qida təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni çağırışlar 

meydana gəlməkdədir. Qida və kənd təsərrüfatı məhsulları ticarətinin qloballaşması bu 

məhsulların daha əlçatan və rəqabətqabiliyyətli olması kimi faydalar verməklə yanaşı, qida 

mənşəli xəstəliklərin daha geniş miqyasda başvermə və yayılma ehtimalını da artırır [1].  

Bitki və heyvan qidaları insan qidasında mühim rol oynayır  və bu gün onların alternativi 

yoxdur. Demək olar ki, qida məhsullarının hamısının istehsalı, hazır məhsulların daşınması, 

saxlanması və digər proseslər mikrobioloji şərtlərə tam uyğun olmayan şərtlər çərçivəsində 

həyata keçirilir. Müxtəlif üzvi və qeyri-üzvi maddələrlə zəngin bu qidalar təkcə insanlar üçün 

deyil, digər canlılar üçün də yararlıdır. Buna görə qida istehsalında təhlükəsizlik prinsiplərinə 

əməl edilməsi  çox vacib məsələlərdən biridir  [2]. 

Məhz buna görə də bizim tərəfimizdən Azərbaycanda istehsal olunan bəzi qida 

məhsullarının mal əti, qoyun əti, toyuq əti, inək südü, müxtəlif meyvə və tərəvəzlər üzərində 

müəyyən eksperimentlər aparıb onların mikrobiotasının formalaşmasında iştirak edən 

mikroorqanizmləri, həmin mikroorqanizmlərin tədqiq edilən məhsullarla qarşılıqlı münasibətini, 

ekoloji-trofik qruplaşmasını müəyyən edilmişdir. Nümunələrin götürülməsi, mikrobların 

ayrılması və identifikasiyası standart üsullardan istifadə etməklə aparılmışdır. Mikroorqanizmləri 

ayırmaq üçün Saburo, susla aqar və Çapek aqar kimi qidalı mühitlərdən istifadə edilmişdir. 

Mikroorqanizmlərin adlandırılmasında beynəlxalq qəbul edilmiş və geniş istifadə olunan prinsip 

və yanaşmalardan istifadə edilmişdir  [3,4]. 

Tədqiq olunan bitki və heyvan mənşəli qida məhsullarında göbələk mənşəli mikrobiotanın 

üstünlük təşkil etdiyi və 63 növə məxsus olduğunu müəyyən edilmişdir. Tədqiq olunan qida 

məhsullarından ayrılmış göbələklərin əsas hissəsininin kisəli göbələklərə (Ascomycota), az 

hissəsinin isə ziqomisetlərə (Zygomycota) aid olduğu müəyyən edilmişdir. Əldə edilən 

nəticələrdən heyvan mənşəli məhsullarda bitki mənşəli qidalarla müqayisədə göbələk biotasının 

olmaması aydın olmuşdur. 



81 

 

Məlumdur ki, göbələklərlə digər canlılar arasında, o cümlədən bitkilər və heyvanlar 

arasında müxtəlif əlaqələr var. Bəzən bu əlaqənin formasından asılı olaraq göbələklərin yerinə 

yetirdiyi funksiyaların xarakteri də dəyişir. Bu aspektdən  göbələklərin xarakteristikası həm elmi, 

həm də praktiki cəhətdən mühim əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiq olunan  göbələklər arasında əsl 

biotroflar tapılmamış, saprotroflar isə ümumi göbələklərin yalnız 11,1%-ni təşkil edirdi. 

Tədqiq edilən qida məhsullarından ayrılmış göbələklərin toksigen, allergen və şərti-patogen 

qruplara aid olduğu və onların xüsusi çəkisinin yüksək olduğu müəyyən edilmişdir. Tədqiq 

olunan qida məhsullarından götürülmüş materiallar bu cəhətlərinə görə bir-birindən fərqlənmişdi. 

Belə ki, şərti patogenlərin xüsusi çəkisi tərəvəzlərdə, allergenlərin xüsusi çəkisi toyuq ətində, 

toksinlərin xüsusi çəkisi isə meyvələrdə yüksək olmuşdur.  
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SAFETY EVALUATION OF SOME FOODS PRODUCED IN AZERBAIJAN 

Summary 
 

The composition and ecological-trophic relations of a number of products (beef, lamb and 

chicken, cow's milk, fruits and vegetables) used for food purposes in Azerbaijan have been 

studied. It has been established that the studied food products are one of the habitats of different 

taxonomic groups of fungi, and 63 species of fungi participate in the formation of the mycobiota 

of the obtained materials. Most of the registered fungi were ascomycetes and a small part 

belonged to zygomycetes. Allergens, toxigens, conditionally pathogenic microorganisms, 

biotrophs and saprotrophs were identified among the registered fungi. 
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Müasir dövrdə turizm sektoru ilə bağlı problemlər kifayət qədər aktualdır və bu sahənin 

problemlərinin həlli yollarını müəyyən etmək lazımdır. Xüsusən də turizm sənayesi 

pandemiyadan iflic vəziyyətinə düşüb və pandemiyadan sonrakı dövrdə fəaliyyətini 

təkmilləşdirmək, inkişaf tempini bərpa etmək müəyyən müddət tələb edəcək. Turizmin 

şaxələndirilməsində regional turizm amili mühüm rol oynayır və biz bu sahədə mövcud 

problemlərə və inkişaf perspektivlərinə daha çox diqqət yetirməliyik. 

Ölkəmiz üçün regional turizm yalnız 2020-ci ildə pandemiya səbəbindən minimum aktivlik 

səviyyəsinə düşüb. Bununla belə, pandemiyadan əvvəlki son 5 ildə regional turizm sektoru 

davamlı şəkildə inkişaf edib və bu sektor ölkəmizin dinamik inkişaf edən qeyri-neft 

sektorlarından biri kimi səciyyələnib. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə turizm sektoruna dövlət dəstəyi 

mexanizmlərinin və alətlərinin mövcudluğu regional turizmin yeni növlərinin formalaşmasına, 

xidmət səviyyəsinin, kadrların peşəkarlığının yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərmişdir. 

Regional turizmin məkan planlaşdırılması və idarə olunmasına yanaşmalara nəzər saldıqda 

görmək olar ki, regional turizmin ən böyük problemlərindən biri də turizm resursları ilə bağlıdır. 

Ümumiyyətlə, turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə iqtisadi və sosial baxımdan əhəmiyyətli 

olmalı və regional turizmin inkişafı konsepsiyasına uyğun gəlməlidir. [1] 

(COVID-19 pandemiyasının yaratdığı böhran nəticəsində turizmin azalması bu ildə hələki 

davam edir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına əsasən, 2021-ci ilin ilk 2 ayında Azərbaycana 

dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib ki, bu da ötən ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,9 dəfə azdır. 

Səmərəlilik ümumi mənada son nəticəyə və müəyyən faydalara nail olmaq məqsədi daşıyır. 

İqtisadi səmərəlilik iqtisadi fəaliyyətdən müəyyən mənfəət əldə etmək deməkdir. Müəyyən 

məsrəflərdən optimal istifadənin tapılmasının faydalarını maksimuma çatdırmaq üçün 

informasiya resurslarından istifadə minimum xərcə əsaslanır. 

İctimai əməyin ümumi səmərəliliyinin tərkib hissəsi kimi turizmin səmərəliliyi subyekt və 

obyektlərdə maraqların bölüşdürülməsi üçün ilkin şərtdir. Turizm öz meyarlarını və 

göstəricilərini əks etdirir. Turizmin meyarı problemin mahiyyətindən asılı olan meyardır. 

Turizm meyarının qəbulu onun istehsal və xidmət prosesinin spesifik və inteqral təsirini 

hesablamağa imkan verir. İctimai istehsal bütövlükdə cəmiyyətin məmnunluğuna diqqət yetirir. 

Optimal fəaliyyət nəzəriyyəsinə görə müxtəlif sahələrdən fəaliyyətin qiymətləndirilməsi ümumi 

fəaliyyət baxımından nəzərdən keçirilir. Beləliklə, xüsusi imtiyazlar meyarı qlobal meyarlara 

cavab verməli və ondan irəli gəlməlidir. İctimai istehsalın ümumi meyarı cəmiyyətin mənafeyinin 

minimum əmək və maddi məsrəfləri hesabına ödənilir. Sistem turizmin effektivliyini nəzərə alır. 

[2] 

Sistemli yanaşma müxtəlif idarəetmə səviyyələrinin iyerarxik səviyyəsində ayrı-ayrı 

meyarların və göstəricilərin rolu ilə qiymətləndirilir. 

Səmərəli turizm idarəçiliyinin təşkili aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 

- sosial infrastrukturun sahələrarası kompleksinin şaxələndirilməsi; 

- sənaye şöbəsində turizm azadlığı; 

-iqtisadi azad subyekt kimi turizm şirkəti. 

Turizmin ümumi iqtisadi səviyyəsində iqtisadi meyarı üç əsas aspektdə görmək olar: 

ümumi cəmiyyət səviyyəsində, region və firma səviyyəsində. 

Sistemin ümumi iqtisadi meyarları və xüsusi meyarları bir sistem kimi, həm də turizm 

sisteminin mürəkkəb funksional əlaqəsi kimi də görünə bilər. Turizmin effektivliyi sinergetik 

təsirdir. Əks halda, turizm bir-biri ilə əlaqəli infrastrukturun, sənayenin, kənd təsərrüfatının və 

əhalinin rifahının mürəkkəbliyindən, eləcə də digər məhsullara olan tələbatdan asılıdır. Turizmin 
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sosial tərəfi dövlətin turizm məkanı olan regionda formalaşmış və inkişaf etmiş həyat şəraitindən, 

istehlakçıların həyat tərzindən və davranışından asılıdır. 

Turizm bir sıra ölkələrin ümumi daxili məhsulunun mənbəyidir. Bəzi ölkələrdə ümumi 

daxili məhsulun 7,3%-i turizmin payına düşür. Turizmin fəaliyyəti sosial müavinətlərlə ölçülür. 

İş yerləri, ölkəyə valyuta axını, yerli sənayenin və kənd təsərrüfatı bazarının genişlənməsi sosial 

müavinətləri artırır. Almaniyada turizmin payı 4,6%, İsveçrədə isə 10% təşkil edir. Turizmin 

effektivliyi bilavasitə “artırıcı” təsir kimi formalaşır. [3] 

Turizm bir ölkənin iqtisadiyyatına birbaşa və ya dolayı yolla təsir edə bilər. 

Beynəlxalq turizmdə bir sıra inkişaf etmiş ölkələr var ki, xaricə gedənlərin sayı ölkəyə 

gələnlərin sayından xeyli çoxdur. Almaniya, Yaponiya, Böyük Britaniya və ABŞ bu ölkələr 

sırasındadır. Azərbaycana gələn xarici turistlərin sayı da xaricə gedən turistlərin sayından azdır. 

Bu, beynəlxalq turizmdə balansın dövriyyəsinin ölkəmiz üçün mənfi olmasından xəbər 

verir. Adi hesablamalar göstərir ki, azərbaycanlı turistlər ölkəmizə gələn turistlərdən təxmini 

1306 milyon dollar çox pul xərcləyirlər. Bununla belə, beynəlxalq turizmdə mənfi dövriyyəyə 

malik ölkələrin hökumətləri turistlərin sayını artırmaq üçün hökumət səviyyəsində bir sıra 

tədbirlər həyata keçirirlər. Bu məqsədlə yeni istirahət kompleksləri tikilir, rahat yollar salınır, 

beynəlxalq tədbirlər (festivallar, konfranslar, sərgilər, idman oyunları) təşkil edilir, ölkəyə gələn 

qonaqlar üçün viza tələbləri sadələşdirilir və turistlərə xidmətin səviyyəsi yüksəlir. 

Turizmin inkişafı ilə turizmin cəlb edicililiyi sahəsində regional iqtisadi potensial artır. 

Bölgənin mənfəəti turizm şirkətləri tərəfindən toplanan vergilərlə qiymətləndirilir. 

Ticarət firmaları öz işçilərinə turistlərdən aldıqları pullarla maaş verir, bu pullar öz 

növbəsində məhsul və xidmətlərdə mübadilə edilir. Turizm dövri olaraq nağd pul və ticarəti 

tamamlayır. 

Turizm xərcləri şirkətlərin gəlirləri, dövlət və yerli hakimiyyət orqanlarına vergilər, əmək 

haqqı, sosial müavinətlər və s. hesabına həyata keçirilir. Bu, turizm sektorunda kapitalın 

artmasına səbəb olur. 

Xarici turistlərin bölgədə istehlak etdikləri turizmin payı, ölkə vətəndaşlarının xarici 

ölkələrdə istehlak etdikləri turizm məhsullarının miqdarı, ölkə vətəndaşlarının xarici turizm 

məhsullarına nisbəti turizm bazarını formalaşdırır. Turizmin özəlliyi ondan ibarətdir ki, turizm 

məhsullarının istehsalı ölkədə xarici turistlərin istehlakı hesabına formalaşır. 

Turizmin səmərəliliyi iş yerlərinin yaradılmasına, məşğulluğun artırılmasına və inkişaf 

etməmiş regionların iqtisadiyyatının stimullaşdırılmasına da təsir göstərir. İş artımı turizm 

sənayesinin xüsusiyyətləri ilə şərtlənir və aşağıdakılarda əks olunur: 

- turizm xidmətlərinin mövsümi olması digər respublikalardan işçi qüvvəsini cəlb edir; 

- yarım gün işləyənlərin nisbəti artır; 

- ixtisaslaşdırılmış əmək əsasında işçilərin xüsusi çəkisi artır; 

Turizmin inkişafı rayon və ətraf rayonlarda büdcə gəlirlərinə, əhalinin gəlirlərinə təsir 

göstərir. Turizmin inkişafı regionda təbiətin qorunması və təkrar istehsalı üçün zəruri 

mexanizmləri gücləndirir. Səmərəlilik konsepsiyası turizmin qlobal və sektoral prinsiplərinə 

əsaslanır. Qlobal səviyyədə investisiyaların səmərəliliyi iqtisadi effektlə müəyyən edilir. 

COVID-19 pandemiyasının turizm sənayesinə və regional turizmin rəqabət qabiliyyətinə 

mənfi təsiri obyektiv qiymətləndirilməlidir. Dünyada da bu problemlərə ciddi önəm verilir. [4]  
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Annotation 

In the current situation, the organization of tourism and its comprehensive economic 

management is crucial for the solution and development of socio-economic problems in the 

regions of our country. Tourism is formed and developed as a set of complex problems and 

management mechanisms, interactions, which are an important factor in modern integration. 

Its social, cultural, economic role is assessed at the global level and in accordance with the 

criteria specific to this area. Thus, as a result of a systematic approach based on a number of 

methods and mechanisms, theoretical and methodological principles, the transformation of 

tourism into an important element of economic growth and social development implies the 

involvement of natural resources in economic turnover. 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ,  АНАЛИЗИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В СТРАНЕ 
 

Алиева Тарана Эюб гызы 

Азербайджанский государственный аграрный университет, Гянджа 

 

Açar sözlər: fiskal sistem, maliyyə sistemi, büdcə, dövlət tənzimlənməsi, büdcə 

funksiyaları. 

Key words: budget-tax system, financial system, budget, government regulation, budget 

functions. 

Аннотация. Государственное регулирование играет важную роль в формировании и 

развитии экономической, политической и социальной структуры общества на каждом 

этапе. Основным механизмом реализации экономической и социальной политики 

государства является финансовая система и бюджетно-налоговая система, являющаяся ее 

составной частью. Создание и использование централизованных и децентрализованных 

государственных фондов осуществляется за счет бюджета. 

 

Бюджет, являясь основным финансовым планом государства и муниципальных 

образований, позволяет органам государственной власти и муниципальным образованиям 

осуществлять свою деятельность. Бюджет отражает финансовое положение государства и 

соответственно определяет налоговую политику в стране, одновременно перераспределяет 

национальный доход и внутренний валовой продукт (ВВП) в стране, определяет 

направления расходования денежных средств, осуществляет государственное 

регулирование экономики. 

Бюджет – историческая экономическая категория, отражающая финансовые 

отношения. Его создание и развитие напрямую связано со становлением государства. 
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Государство использует бюджет как основной экономический инструмент для выполнения 

своих функций, а также реализует экономическую и социальную политику. Бюджет, как 

экономическая категория, является составной частью финансовой системы, отражает 

денежные отношения и функции финансов.  

Бюджет выполняет следующие функции: 

• перераспределение валового внутреннего продукта; 

• государственное регулирование и стимулирование экономики; 

• финансовая поддержка реализации государственной социальной политики; 

• контроль за созданием и использованием централизованных денежных средств. 

Распределительная функция бюджета проявляется в форме создания и использования 

денежных средств на уровне государственных органов и органов местного 

самоуправления. В развитых странах до 30-50% ВВП перераспределяется между 

бюджетами разных уровней. Государственный бюджет обеспечивает финансирование 

социальной сферы страны, регулирует развитие экономических районов и отдельных 

отраслей. Государство регулирует развитие производительных сил в стране посредством 

такого регулирования экономических отношений.  Перераспределение ВВП через бюджет 

представляет собой протекающий одновременно двусторонний тесно взаимосвязанный 

процесс: 

- формирование доходов бюджета; 

- использование бюджетных средств (расходы бюджета). 

Доходы бюджета состоят из налогов, неналоговых доходов, фиксированных доходов 

и официально поступивших средств (трансфертов). Основным источником налоговых 

поступлений является вновь созданная стоимость, доход и сбор, полученные в результате 

перераспределения (прибыль, заработная плата, добавленная стоимость, проценты по 

кредитам, дивиденды и т. д.). [2] 

Безусловно, эти миссии в экономике ставят перед налоговыми органами новые 

задачи и требуют от них адаптации к вновь сформировавшейся бизнес-среде. При этом 

следует отметить, что необходимо постоянно совершенствовать налоговое регулирование 

экономики. Как отмечается везде, наша республика вступила в этап перехода к более 

высокому социально-экономическому развитию и инновационной экономике. Эти 

стратегические цели и быстрый рост финансовых ресурсов страны создают требования и 

возможности для более быстрого процесса реализации налогового законодательства и 

администрирования в соответствие с международными стандартами. С другой стороны, 

опыт показывает, что при использовании всех способов налогового контроля, 

предусмотренных законодательством, такой налоговый орган не в состоянии выявить все 

денежные потоки и проконтролировать все коммерческие операции. В результате 

возникает необходимость проведения налоговой реформы с определенного периода. 

Экономисты считают, что кардинальные налоговые реформы следует проводить каждые 5-

7 лет, а углубленный анализ эффективности действующего налогового законодательства - 

каждые 2-3 года. [3] 

Если такой анализ приводит к отрицательному выводу, то реформы следует 

проводить безотлагательно. Эта тенденция в основном характерна для экономически 

развитых стран. Основные задачи налоговой системы по регулированию экономики в 

нашей стране, в том числе бюджетной системы, можно сгруппировать следующим 

образом: 

- Максимальное упрощение налоговой системы. Усложнение налоговой системы 

приводит к увеличению административных расходов, что создает уверенность в мысли о 
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неравномерном распределении налогового бремени между различными группами 

налогоплательщиков; 

 -Повышение стимулирующей роли налоговой системы. В ближайшие годы 

планируется увеличить доходы бюджета не только за счет расширения налоговой 

нагрузки, но и за счет расширения налоговой базы. Снижение ставок налога на прибыль 

физических и юридических лиц, расширение налогооблагаемой базы уже стало традицией, 

и ожидается, что эта тенденция сохранится и в будущем. Кроме того, поскольку 

экономическая модель республики является социально ориентированной, следует 

продолжить применение упрощенного налога для стимулирования малого бизнеса, чтобы 

малый бизнес в регионах был конкурентоспособным и проблема занятости была решена в 

полной мере; 

-Стабильность и предсказуемость налоговой системы, обеспечение 

конкурентоспособности; 

- Повышение профессионализма налоговых служащих; 

- Развитие сотрудничества в сфере налогообложения со странами-членами ЕС; 

- Дальнейшее совершенствование апелляционной системы в целях защиты прав 

налогоплательщиков. 

Одним из наиболее объективных методов оценки деятельности экономики страны в 

области налогообложения является выявление ряда показателей, позволяющих провести 

сравнительный анализ различных налоговых систем, а также динамику их развития. К 

таким важным показателям относятся коэффициенты гибкости и устойчивости налоговой 

системы. 

Коэффициенты, характеризующие эластичность налоговой системы, определяются 

путем сравнения относительного изменения объема налоговых поступлений за период 

времени с относительным изменением объема ВВП. Эти коэффициенты характеризуют, 

насколько изменится сумма налоговых поступлений при изменении объема ВВП на 1%.  

Принципиальное отличие коэффициента эластичности налоговой системы от 

коэффициента устойчивости состоит в том, что первый из этих коэффициентов находится 

в условиях стабильной налоговой системы (налоговые ставки остаются стабильными, а 

налоговые базы не меняются). Второй предусматривает изменение существующих налогов 

и введение новых налогов. Тот факт, что коэффициент эластичности низок или, наоборот, 

значительно выше единицы, вызывает необходимость серьезных изменений в 

национальной налоговой системе. [1] 

Коэффициенты эластичности и устойчивости могут быть рассчитаны как для 

налоговой системы страны в целом, так и для отдельных её видов. 

Целенаправленные изменения налоговой системы Азербайджанской Республики в 

последние годы сделали невозможным количественную оценку ее гибкости. Основной 

причиной этого является необходимость применения поправочных коэффициентов, 

учитывающих изменения налоговых ставок и налоговых баз. Определить поправочные 

коэффициенты в условиях постоянного и частого изменения налоговых условий по 

основным видам налогов практически невозможно. Таким образом, изменение налоговой 

ставки и налоговой базы по одному виду налога оказывает существенное влияние на 

налоговую базу других налогов. Например, повышение акцизов на алкогольные напитки и 

табачные изделия изменяет структуру спроса на эти товары. В конечном итоге это 

приводит к изменению налоговой базы налога на добавленную стоимость и налога на 

прибыль.  
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Повышение эффективности налоговой системы, устранение налоговых барьеров, 

тормозящих рост экономического развития, являются факторами, мотивирующими 

государство к проведению налоговых реформ. 
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Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın başqa sahələri ilə müqayisədə daha çox tənzimlənməyə 

məruz qalan sahədir. Bunun da başlıca səbəbləri kimi iqtisadiyyatın bu sahəsində çalışanların 

gəlirlilik səviyyəsinin başqa sahədə çalışanlarla müqayisədə aşağı olması, kənd təsərürfatı 

məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisə və təsərrüfatların maliyyə vəziyyətinin qeyri-

sabit olması, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına münasibətdə inhisarçı mövqe tutan 

müəssisələrin mövcudluğu və s. göstərilə bilər. Göstərilən bu mənfi məqamları aradan 

qaldırmadan kənd təsərrüfatının artan templə inkişafını təmin etmək çox çətindir. Əlbəttə bunun 
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üçün kənd təsərrüfatında və bütövlükdə aqrar-sənaye sferasında inkişafı arzuolunan məcraya 

yönəltmək üçün zəruri tənzimləmə tədbirləri işlənib hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir. Bu 

tədbirlər sistemi vasitəsilə kənd təsərrüfatının, eyni zamanda bütövlükdə aqrar-sənaye sferasının 

dayanıqlı inkişafını təmin etmək və kənd təsərrüfatının təbii əsaslarını qoruyub saxlamaq müm-

kündür. Dayanıqlı inkişaf özünün təbii əsasını dağıtmayan sabit sosial-iqtisadi inkişafdır. 

Qeyd edək ki, dayanıqlı inkişaf konsepsiyası bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi ölkələrdə 

uzun müddətdir ki, tətbiq edilir. Bu konsepsiyanın müəssisə və təsərrüfatlar tərəfindən tətbiqi 

zamanı həm onların özlərinin (yəni müəssisə və təsərrüfatların), həm istehlakçıların, həm də 

bütövlükdə cəmiyyətin mənafeyi təmin olunur. Bu zaman müəssisə və təsərrüfatların mənafeyi 

onların geniş təkrar istehsalını həyata keçirmək üçün kifayət qədər mənfəət əldə etmələri şəklində 

özünü büruzə verir. İstehlakçıların mənafeyinin gözlənilməsi isə onların əldə etmək istədikləri 

məhsulların onlara təklifi şəklində özünü göstərir.  

Bütövlükdə cəmiyyətin mənafeyinə gəldikdə isə, bu, o zaman təmin olunur ki, ekoloji 

tarazlıq təmin olunsun, resursların istifadəsi baxımından israfçılığa yol verilməsin və həmin 

resursların (kənd təsərrüfatında bu, başlıca istehsal vasitəsi kimi çıxış edən torpaq resurslarıdır) 

istifadəyə yararlığı həmişə qorunub saxlanılsın. Hər üç şərtin əlaqələndirilməsi müəssisə və 

təsərrüfatlar tərəfindən marketinqin sosial-etik marketinq konsepsiyasının tətbiqi vasitəsilə 

mümkün olur. Dayanıqlı inkişaf zamanı maraqlı  tərəflərin mənafelərinin optimal surətdə 

əlaqələndirilməsi tələb olunur. Müəssisə və təsərrüfatların bəziləri geniş təkrar istehsal həyata 

keçirmək üçün heç də kifayət qədər mənfəət əldə edə bilmirlər və deməli, onların fəaliyyətlərinin 

davamlılığı problemə çevrilir.  

Kənd təsərrüfatında getdikcə şoranlaşmağa məruz qalan torpaq sahələrinin artımı  kəndin 

və kənd ərazilərinin dayanıqlı inkişafının təmin olunması baxımından problemlər doğurur [4]. 

Bunlar, əlbəttə, ölkəmizdə də müşahidə edilir və dayanıqlı inkişafın təmin olunması baxımından 

dövlət tərəfindən zəruri tənzimləmə tədbirlərinin işlənib hazırlanmasına və reallaşdırılmasına 

ehtiyac olur.  

Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatının dövlət tənzimlənməsi dedikdə həyati əhəmiyyətə malik 

bu sahənin inkişafının arzuolunan məcraya yönəldilməsi üçün ona məqsədəuyğun təsirlərin 

göstərilməsi başa düşülür. Kənd təsərrüfatının inkişafına məqsədəuyğun təsirlərin göstərilməsi 

nəticəsində ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına, sənayenin isə kənd təsərrüfatı xammalına 

tələbatını ödəmək mümkün olur. Bu sahənin inkişafının tamamilə bazar mexanizminin öhdəsinə 

buraxılması yuxarıda qeyd edilən strateji əhəmiyyətli vəzifənin yerinə yetirilməsini mümkünsüz 

edir. Ona görə də dünyanın əksər ölkələrində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 

fəaliyyəti dövlət tərəfindən müdafiə edilir, subsidiyaların, subvensiyaların və dotasiyaların 

verilməsi yolu ilə həmin istehsalçıların bazar fəaliyyətlərinin dayanıqlılığına zəruri şərait yara-

dılır. Dövlət tənzimləmə tədbirləri uzunmüddətli və strateji xarakter daşıyan başqa vəzifələri də 

yerinə yetirir. Onların sırasına aşağıdakıları aid etmək olar: 

 kənd təsərrüfatında elmi-texniki tərəqqiyə və bu əsasda istehsalın səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinə köməkliklərin göstərilməsi; 

 kənd təsərürfatı məhsulları ilə həmin məhsulları istehsal etmək üçün tələb olunan sənaye 

mənşəli resursların qiymətləri arasında paritetliyin təmin olunması; 

 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının geniş təkarar istehsalın həyata keçirilməsi 

üçün zəruri gəlirlilk səviyyəsinin təmin olunması və onların sosial müdafiəsinin təşkili;  

 yerli istehsalçılarının xarici ölkə istehsalçılarının ekspansiyasından müdafiəsinin təşkili, 

onların xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin olunması üçün tədbirlərin işlənib 

hazırlanması və reallaşdırılması. 
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Yuxarıda sadalanan vəzifələrdən göründüyü kimi, onların hər birinin icrası aqrar sahədə 

məhsul istehsalı ilə məşğul olan bazar subyektlərinin bazar fəaliyyətlərinin dayanıqlılığının təmin 

olunması ilə birbaşa bağlıdır. Bu vəzifələrin icrası isə taktiki xarakterli tədbirlərin işlənib 

hazırlanmasını və reallaşdırılmasını tələb edir. Bu tədbirlərin spektri strateji xarakterli 

tədbirlərdən fərqli olaraq çox genişdir və onların işlənib hazırlanması konkret şəraitlə (məsələn, 

dünya kənd təsərrüfatı xammalı və ərzaq məhsulları bazarının konyunkturunda baş verən 

dəyişikliklə, konkret  hava şəraiti ilə və s. ) bağlı olur. 

Şükürlər olsun ki, ölkəmiz üçün tarixi bir zəfərin şahidi olduq və kənd təsərrüfatının 

inkişafı, gücləndirilməsi baxımından kifayət qədər potensiala malik olan Qarabağ regionu 

işğaldan azad olundu. Ancaq, bu işğalın nəticəsində ölkəmizə iri miqyasda ziyan dəymişdir və 

həmin ərazilərin bərpasına külli məbləğdə maliyyə resursları tələb olunur.  Mənfur Ermənistanın 

hərbi təcavüzündən qalan ağır nəticələrin həcmini daha obyektiv qiymətləndirmək məqsədilə bir 

sıra faktlara diqqət yetirmək istərdik: hərbi təcavüz nəticəsində 900 yaşayış məntəqəmiz, 150 min 

ev, 7 min ictimai bina, 693 məktəb, 695 tibb müəssisəsi, 855 uşaq bağçası, 6 min sənaye və kənd 

təsərrüfatı müəssisəsi, 2670 km avtomobil yolları, 160 körpü, 2,3 min km su xətti, 2 min km qaz 

kommunikasiyası, 15 min km elektrik xətti dağıdılmış və məhv edilmişdir. İşğaldan azad 

olunmuş ərazilərin bərpasının sürətləndirilməsi üçün 4 yanvar 2021-ci il tarixli ölkə Prezidentinin 

“Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncamı 

ilə şuranın üzvləri təsdiq olunmuşdur.[3] Bu ərazilərdə dirçəliş işlərinin sürətləndirilməsi üçün 

daha işlək və təsirli, həm də əlçatan maliyyə mexanizmləri tələb olunur. Şübhəsiz, ilk növbədə, 

bundan ötrü dövlət tənzimlənməsi vasitəsi ilə daha tez tətbiq olunması mümkün olar maliyyə 

mexnizmlərinin və xidmətlərinin dövriyyəyə buraxılması təmin olunmalıdır. Bununla belə, 

regionda kənd təsərrüfatının inkişafının intensivləşdirilməsində alternativ maliyyə mənbələrəinin 

müəyyənləşdirilməsinə böyük ehtiyac vardır. Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikasının 2021-

ci il üçün dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın 

sürətləndirilməsindən ötrü 2,2 mlrd. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur .  

Eyni zamanda, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və inkişaf etdirilməsi dövlətimizin 

iqtisadi siyasətinin 2030-cu ilədək olan sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlərində strateji 

səviyyədə baxılmışdır və Qarabağ regionunda təmiz ətraf mühitin təmin edilməsi, “yaşıl artım” 

konsepsiyasının ön plana çəkilməsi, bu ərazidə kənd təsərrüfatının və aqrar sektorun inkişafının 

dünya təcrübəsinə uyğun olaraq təşkilini şərtləndirir[1]. Yəni, daha çox təbii məhsullara, 

ərazilərin təbii xüsusiyyətlərinin qorunmasına, məhsuldarlığın artırılmasına, daha səmərəli kənd 

təsərrüfatı müəssisələrinin və təsərrüfatlarının yaradılmasına üstünlük veriləcəkdir. Bunlar da öz 

növbəsində maksimum əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasını və maliyyə xidmətlərinin  

genişləndirilməsini vacib edir [2].  Beləliklə, kənd təsərrüfatının müxtəlif mühüm istiqamətləri 

üzrə və bütövlükdə aqrar sahədə dayanıqlı inkişafa nail olunması üçün həm mikro, həm də makro 

səviyyədə sistemli tədbirlər həyata keçirilməli və həmin tədbirlər biri-birini tamamlamalıdır. Bu, 

müəyyən mənada dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi üçün dövlətlə aqrar bazar subyektləri 

arasında tərəfdaşlığa əsaslanan fəaliyyətləri təcəssüm etdirir. Kənd təsərrüfatının dövlət 

tənzimləməsi hesabına reallaşdırılan maliyyə mexanizmi və həyata keçirilən tədbirlər, göstərilən 

maliyyə xidmətləri bu proseslərin daha səmərəli təşkilinə imkan verər. 
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Резюме 

Сельское хозяйство более зарегулировано, чем другие отрасли экономики. 

Увеличение земельных площадей, все более подверженных засолению, создает проблемы 

с точки зрения обеспечения устойчивого развития кишлаков и сельских территорий. 

Государственное регулирование сельского хозяйства означает его целенаправленное 

воздействие на развитие этой отрасли в нужном направлении. Финансовый механизм, 

реализуемый через государственное регулирование сельского хозяйства и принимаемые 

меры, предоставляемые финансовые услуги, позволят более эффективно организовать эти 

процессы. 

                                  

THE IMPACT OF GOVERNMENT REGULATION ON THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF PRODUCTION 
 

Jafarova R.M. 

Azerbaijan State Agrarian University, Ganja city 

Summary 

Agriculture is more regulated than other sectors of the economy. The increase in land areas 

that are increasingly exposed to salinization poses challenges in terms of ensuring the sustainable 

development of villages and rural areas. State regulation of agriculture means that it has a 

purposeful impact on the development of this sector in the desired direction. The financial 

mechanism implemented through the state regulation of agriculture and the measures taken, the 

financial services provided will allow for a more efficient organization of these processes. 
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Key words: surrounding, economy,pollutions. 

 

Müasir dövrün ən aktual problemlərindən biri də ətraf mühitin mühafizəsinin tam təmin 

olunmasıdır. Bu baxımdan müxtəlif texnoloji qurğular olan, yüksək keyfiyyətli məhsullar istehsal 

edən müasir neft emalı sənaye müəssisələrinin ətraf mühitə neqativ təsirinin azaldılması hazırda 

qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri hesab edilir. 
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Müasir dünya iqtisadiyyatı neft və qaz dövrünü yaşayır. Ölkəmizin də neft-qazdan aslılığı 

böyükdür, belə ki, ÜDM-in yarıdan çox hissəsi neft və qaz sənayesinin payına düşür. Bütün 

dünyada neft-qaz çıxarma sənayesi,həmçinin onunla əlaqəli emal, neft-kimya və başqa sənaye 

sahələri ətraf mühitə mənfi təsirlərinin miqyasına görə birinci yerdə dururlar. Bunlara aiddir: 

yerin tərkində geoloji suxurların sturukturunun pozulması və yeraltı suların çirklənməsi, yer 

səthində və relyefdə pozulma halları, həmçinin torpağın məhsuldar qatının məhv edilməsi və neft 

tullantıları ilə çirklənməsi, bitki və heyvanat aləminin deqradasiyası, su hövzələrinin çirklənməsi 

və atmosferin müxtəlif zərərli qazlarla çirklənməsi, müvafiq olaraq yaşayış yerlərinə və 

insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Ətraf mühiti çirkləndirən müəsssisəslər içərsində neft 

sənayesi müəssisələri əsas yerlərdən birini tutur. Neftin çıxarılması, nəqli, onun emalı, emaldan 

alınmış məhsulların istifadəçiyə çatdırılması prosesləri və s. ətraf mühiti çirkləndirən potensial 

mənbələrdir[2]. 

Ekoloji tədqiqatların aparılması boru kəmərinin keçdiyi ərazidəki bitki və heyvanlar 

aləminə, atmosferə, yeraltı və yerüstü sulara və s. təsirinin öyrənilməsində, tədqiqatların 

aparılmasının başlıca məqsədi ətraf mühitə neqativ təsiri azaltmaq üçün neft kəmərlərinin tikintisi 

və istismar texnologiyasını, mexanikləşdirmə vasitələrini, həmçinin neft kəmərlərində  baş verə 

biləcək qzaların nəticələrinin aradan qaldırılması üsularının ətraf mühitə vurulacaq zərərin 

hesablanması texnologiyasının işlədilməsindən və s. ibarətdir. 

Neftçıxarma və emal sənayesinin ekoloji problemləri ilə əlaqəli mövcud regional orqan 

“Xəzər Ekoloji Proqramı”dır.Proqram 1998-ci ildə Xəzəryanı ölkələr və ətraf mühit sahəsində 

beynəlxalq təşkilatlar (TASİS,UNDP,QEF,UNEF) tərəfindən birgə təsis edilmişdir. Proqram 

fəaliyyəti beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilir. Proqramın məqsədi Xəzər dənizinin 

və onun sahilyanı ekosistemlərinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində sahil dövlətlərinin 

birgə səylərinin və əməkdaşlıqlarının inkişaf etdirilməsidir. 

Proqram çərçivəsində neft və qaz sənayesinin Xəzər dənizinin ekologiyasına təsirlərinin 

araşdırılması,ətraf mühitin monitorinqi və neft dağılmaları üzrə fəaliyyət planları; ƏMTQ 

sənədləri, çoxlu layihələr, o cümlədən neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi üzrə lokal 

layihələr yerinə yetirilmişdir. Digər fəaliyyət növlərindən fərqli olaraq ekoloji informasiyaların 

yayılmasına və müzakirəsinə həm beynəlxalq, həm də milli qanunvericilikdə xüsusi əhəmiyyət 

verilir[3]. 

Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanuna görə təbii ehtiyatlardan istifadə edənlər qanunla 

müəyyən edilmiş ekoloji və texnoloji tələblərə, qüvvədə olan standartlara həmçinin ətraf mühitin 

kəmiyyət və keyfiyyət normativlərinə riayət etməlidirlər. Qanuna görə təbii ehtiyatlardan istifadə 

edənlər torpaqların rekultivasiyası,təbii resursların bərpası və səmərəli istifadəsi, ərazilərin 

abadlaşdırılması və ətraf mühitin sağlamlaşdırılması üzrə tədbirlər görməlidirlər. 

Dünyanın aparıcı neft şirkətlərinin ətraf mühit sahəsində siyasətləri bu şirkətlərin ümumi 

davamlı inkişaf konsepsiyasının tərkib hissələrindən biridir. Davamlı inkişaf konsepsiyası 

iqtisadi, sosial və ekoloji amillərin balanslaşdırılmış və çoxşahəli şəkildə nəzərə alınması 

şəraitində, bugünkü tələbatlarımızın gələcək nəsillərin maraqlarına ziyan vurmadan ödəmək 

deməkdir[1]. 

Azərbaycanda neft emalı müəssisələri və enerji sənaye sahələrinin infrastrukturu nəzərə 

alınmaqla,müəssisəlrin fəaliyyətinin və məhsulların ekoloji-iqtisadi tələblərinə, bazar 

sturukturuna əsaslanaraq Azərbaycan Respublikasının neft emalı sənayesinin  səmərəli 

fəaliyyətinin təşkili və idarə edilməsi sahəsində əsaslı kompleks tədbirlər aparılmalıdır. Ətraf 

mühitin çirklənməsinə nəzarət və onun qarşısının alınması bəşəriyyətin qlobal problemlərindən 

biridir. Hazırda ətraf mühitin mühafizəsinə dair dünya miqyasında tədbirlər görülür, ətraf mühitin 
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çirklənmə mənbələrini azaltmaq mümkün olsa da,onun tamamilə aradan qaldırılması mümkün 

deyildir. 

Tədqiqatlar nəticəsində neft emalı müəssisələrinin mövcud ekoloji iqtisadi vəziyyətinin  

Idarə edilməsinin səmərəliliyinə nail olmaq üçün aşağıdakı nəticəyə gələ bilərik: 

1. Neft məhsullarının emalı zamanı yaranan tullantıları təmizləmək üçün istifadə edilən 

təmizləyici qurğular müasir tələblərə cavab verməlidir. Bu həm ekoloji, həm də böyük iqtisadi 

zərərin qarşısını almağa kömək edir. 

2. Tullantıların,xüsusilə də təhlükəli və ya emalı bu gün mümkün olmayan tullantıların 

zərəsizləşdirilməsi  üçün yeni metodların və texnoloji üsulların araşdırılması, tətbiq imkanlarının 

qiymətləndirilməsi və ekoloji monitorinq sisteminin təkmilləşdirilməsi[4].  

3. Neft məhsullarının emalı zamnı ətraf mühitin çirklənməsindən dəyən iqtisadi zərərin 

hesablanması üçün qabaqlayıcı tədbirlərdən istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur. 

4. Neft və qaz əməliyyatları aparılmış yataqların ərazilərində yerləşən neftlə çirklənmiş 

bütün torpaqların təmizlənməsini həyata keçirmək. 

5. Neft mədənləri ərazisində geniş yayılmış sənaye və məişət tullantılarının ləğv edilməsi 

prosesini tezləşdirmək. 

6. Xəzər dənizi sahilində yerləşən neft mədənlərində quyulardan və borulardan axıntıların, 

sızmaların qarşısının alınması, neft emalı zavodlarından çirkli suların dənizə atılmasının 

tamamilə dayandırılması, onların təmizlənərək təkrar istifadəsi və ya kanalizasiya sistemlərinə 

ötürülməsi. 

7. Neft məhsulları daşıyan boru kəmərlərində baş verə biləcək qəzaları müəyyən etmək, 

neft itkilərini azaltmaq və onun qarşısını almaq üçün geoinformasiya texnologiyalarından istifadə 

etmək daha əlverişli ola bilər. 

8. İstismarı qeyri-məqbul qiymətləndirilən neft quyularının ləğv edilməsi 

9. Ərzilərdə ekoloji layihələrin həyata keçirilməsini təmin etmək. 
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Summary 

One of the most pressing problems of modern times is the full provision of environmental 

protection. From this point of view, one of the main tasks ahead is to reduce the negative impact 

on the environment of modern oil refineries, which have various technological facilities and 

produce high quality pro 
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Информация является важным фактором при принятии управленческих решений. 

Западные специалисты считают, что принятие оптимальных решений на 90% зависит от 

эффективности информации, т. е. от их целостности, достоверности, точности, 

доступности во времени и месте и т.д. Вся процедура принятия решений такова, что ни 

одно решение не принимается без информации. 

Интернет-маркетинг — это практика использования всех аспектов рекламы в 

Интернете для получения обратной связи от аудитории, которая сочетает в себе как 

творческие, так и технические аспекты работы в Интернете (включая дизайн, разработку и 

маркетинг). [1] 

Независимо от того, чем вы занимаетесь или что покупаете или продаете, 

электронная коммерция имеет практически неограниченные возможности. Тем не менее, 

сохраняются традиционные маркетинговые стратегии ценообразования и распределения, 

управления ресурсами, рекламы, расчета затрат и обслуживания клиентов. 

Целью ИТ-маркетинга является стабилизация, постоянное увеличение и расширение 

деятельности организации при поддержании размера и диапазона цен предлагаемой 

продукции информационных технологий на определенном уровне. В последнее время 

рынок информационных технологий переживает положительные качественные изменения 

с бурными тенденциями расцвета. Во всех развитых странах мира стремительно 

увеличивается объем работ по расширению существующих информационных сетей, 

применению новых методов и средств для создания информационного обеспечения 

объектов управления в различных сферах на основе передовых технологий и научно-

технической достижения. В настоящее время мировая экономическая система переживает 

период формирования информационно-защищенной величины. Мировому сообществу 

даже удалось создать на базе ИТ производственные процессы с качественно новыми 

компьютеризированными средствами труда, а также построить социально-экономические 

отношения и сервисную среду на уровне высокотехнологичных процессов. [2] 

При переходе к рыночной экономике в нашей стране очень важным вопросом 

является создание определенной рыночной инфраструктуры, которая обеспечит 

функционирование предпринимательства и экономики в целом. Для этого были созданы 

ИТ-системы: консалтинговые фирмы, фондовые биржи, частные банки, рекламные 

агентства и некоторые другие подобные предприятия. В процессе управления бизнесом на 

рынке информационных технологий отмечаются некоторые возрастающие тенденции в 

структуре затрат, связанные с выполнением тех или иных мероприятий и выполнением 

работ. Фирма или компания, работающая в сфере ИТ, получает дополнительный доход в 

основном за счет работы этого мероприятия, например, за счет значительного повышения 

качества услуг и продуктов. В таких случаях в соответствии с требованиями 

маркетинговой науки для объективной оценки изменения стоимости ИТ-продуктов и услуг 

необходимо определение оптимальных норм статей затрат с экономической логикой и 

оценка финансово-экономической ситуации. Информационная технология обработки 

данных отличается от других ИТ некоторыми особенностями, так как связана с 

отдельными операциями преобразования и передачи данных. В первую очередь эта 

технология предполагает решение важных для предприятия задач обработки данных. На 

практике каждому предприятию предоставляется информация о его хозяйственной 
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деятельности, а также другие законодательные акты для защиты, организации, 

планирования, управления, а также функции учета, отчетности и контроля. Кроме того, 

ИКТ предназначены для решения задач, хорошо структурированы и могут быть 

разработаны для решения конкретных программ, реализованы стандартные процедуры 

обработки данных, значительная часть рабочей нагрузки автоматически выполняется 

тысячами людей. При проведении маркетинговых исследований в сфере ИКТ 

используется детальная, т.е. подробная и просчитанная информация, что создает 

благоприятную основу для экономического анализа, предпочитающего хронологический 

порядок с логикой событий и процедур. [1] 

Основные качества сети с точки зрения маркетинга: 

1) Привлекает дополнительных потребителей. Между отправителем и покупателем - 

пространство и время; 

2) укрепляет отношения с клиентами; 

3) предоставляет подробную информацию о компании и ее продукции; 

4) позволяет изучить рынок. Грамотно организованный сайт позволяет сэкономить 

часть средств, потраченных на исследования; 

5) позволяет сегментировать рынок.  

6) показывает новые идеи. Сегодня успех определяется немедленным реагированием 

на изменения рыночного спроса, а сеть является одним из самых быстрых их 

передатчиков; 

Изначально сеть использовалась учеными и исследователями из государственных 

структур, но с тех пор она стала настолько универсальной и известной коммуникационной 

средой, что ею пользуются как отдельные домохозяйства, так и предприятия. 

Маркетинговая информационная система представляет собой постоянно 

функционирующую систему взаимодействия лиц, оборудования, методологических 

приемов по осуществлению планирования маркетинговых мероприятий, их контроля, 

сбора и распространения важной, актуальной информации. В условиях повышения 

требований к ассортименту и качеству ИТ-услуг и усиления конкуренции маркетинг для 

ИТ-предприятий страны со временем приобретает все большее значение. Менеджерам 

требуется много информации для того, чтобы анализировать, планировать и 

контролировать маркетинговую деятельность. Менеджеру необходима информация о 

потребителе, заказчике, конкуренте, представителе (дилере) и других субъектах, 

действующих на рынке. По мнению маркетологов, оперативное управление компанией 

означает определение ее будущего, а для этого необходимо иметь информацию. В 

настоящее время маркетологи рассматривают информацию не только как средство 

принятия оптимальных решений, но и как ресурс, позволяющий получить преимущество 

перед конкурентами, увеличить продажи и достичь поставленных целей. [3] 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MARKETING TECHNOLOGIES AND 

INTERNET MARKETING 

Annotation 

The current period is called the information age. Information enters our lives whether we 

like it or not. In modern times, the amount of information that will be obtained in various areas of 

the national economy, at the enterprises and organizations that make up them, as well as in other 

departments to ensure the required quality of management, tends to increase over time. 

Therefore, the globalization of the world economy accelerates the flourishing of science and 

technology, complicates them, markets expand, competition and economic shocks begin to go 

beyond national boundaries and acquire an international character, financial, economic, political 

and social crises are growing, inevitable for each republic. On the other hand, the dissemination 

of information leads to an increase in the time spent on its study and development, creates a 

number of obstacles to making managerial decisions in a short time. Uncertainty also arises in 

decision making. Information should be available to address these uncertainties. 
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Müasir dövrdə müəssisələrin düzgün idarə olunması üçün daxili nəzarət sistemi olduqca 

əhəmiyyət kəsb edir. Daxili nəzarət sistemi iqtisadi subyektin maliyyə hesabatverməsinin 

mötəbərliyini, fəaliyyətlərin effektivliyi və məhsuldarlığını, eləcə də müvafiq qanunvericiliyə 

əməl edilməsi ilə əlaqədar məqsədlərinə nail olunması ilə bağlı kafi əminliyi təmin etmək, 

bununla da saxtakarlıq və xəta risklərini azaltmaq  məqsədi ilə iqtisadi subyektin idarə edilməsinə 

cavabdeh şəxslər (qurumlar), rəhbərlik və digər əməkdaşlar tərəfindən hazırlanan və yerinə 

yetirilən prosesdir. Daxili nəzarət müəssisə rəhbərliyində maliyyə sənədlərinin doğruluğuna, 

əməliyyatların  düzgün aparıldığına, bütün qayda qanunlara əməl edildiyinə, bununla da maliyyə 

hesabatlarının daha etibarlı və qanuna uyğunsuzluqla bağlı heç bir risk olmayacağına  əminlik 

yaradır.     

Auditorlar müəyyən olunan vaxt çərçivəsində işlərini səmərəli şəkildə tamamlaya bilmələri 

üçün əvvəlcə müəssisənin daxili nəzarət sistemini gözdən keçirərək müxtəlif prosedurların və 

sistemlərin etibarlılıq dərəcəsini müəyyənləşdirməli və müəssisənin daxili nəzarət sisteminə 

kifayət qədər güvənməlidirlər. Bu da auditora imkan verə bilər ki, audit yoxlamalarının 

mahiyyətini, vaxtını və miqyasını da müəyyənləşdirsin. Belə ki, auditor müəssisənin daxili 

nəzarət sisteminə etibar etdiyi sahələrdə seçmə nəzarət metoduna, daxili nəzarət zəif oduqda isə 

aparılan əməliyyatları ətraflı yoxlamadan keçirməlidir. Bu baxımdan auditlə bağlı daxili nəzarət 

öhdəliklərinə saxtakarlıq, xəta, itki və səmərəsizliyin qarşısının alınması, qaydalara bağlı 

qərarlara aydınlıq gətirən bütün yazılışların, məlumat və hesabatların maksimim 

dəqiqliyi,etibarlılıq dərəcəsini müəyyən etməkdə auditorlara imkan yaratmaq üçün onların 

müxtəlif sistemlərə yerləşdirilməsi, düzgün qərarların verilməsi üçün rəhbərliyi daxili nəzarətdə 

olan çatışmazlıqlarla bağlı məlumatlandlrmaq, auditi planlaşdırma imkanı aiddir. 
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Auditi planlaşdırarkən auditor daxili nəzarət sisteminin komponentlərini bilməlidir ki, 

bununla o yanlış hesabatların mümkün növlərini müəyyyənləşdirərək yanlış hesabat təhlükəsi 

yaradan faktorları nəzərə alacaq və səmərəli substantiv yoxlanışları həyat keçirə biləcək.  

Daxili nəzarət aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:  

 Nəzarət mühiti.  Bura rəhbərlik və idarəetmənin funksiyaları və mövqeləri, həmçinin 

müəssisədə olan nəzarət sistemi, və onun müəssisədəki əhəmiyyəti ilə bağlı rəhbərlik və idarə 

heyəti tərəfindən səlahiyyət verilmiş şəxslərin bu barədə məlumatlanmaları və fəaliyyətləti 

daxildir. 

 Iqtisadi subyektin risk qiymətləndirməsi prosesi. Daxili nəzarət sisteminin 

komponentləri müəssisədə olan riskləri qiymətləndirmək, burisklər və onların verdiyi nəticələrə 

qarşı hər hansı bir tədbirin görülməsi barədə qərarlar qəbul etmək üçün müəssisəyə aid olan bir 

prosesdir. 

 Informasiya sistemi və kommunikasiya. İnformasiya sistemi texniki vasitələrin tərkib 

hissələrindən, proqram təminatından, fərdlərdən. prosedurlardan və məlumatdan ibarətdir. 

 Nəzarət fəaliyyətləri. Rəhbərliyin birbaşa tapşırıqlarının icrasını təmin etməkdə yardım 

edən siyasət və prosedurlardır.  

 Nəzarət sistemlərinin monitorinqi. Daxili nəzarət fəaliyyətinin effektivliyinin müəyyən 

müddət ərzində dəyərləndirilməsi prosesidir.[1] 

Auditor nəzarət mühitini anlamaq üçün müəssisənin rəhbərliyinin idarəçilikdə olan 

şəxslərin buraxdıqları səhvlərə nəzarət etmək üçün etik davranış və düzgünlüyü hansı dərəcədə 

formalaşdırdığını və nəzarət mühitində olan çatışmazlıqların bu mühitin komponentlərinə mənfi 

təsir göstərib göstərmədiyini dəyərləndirməlidir. Buna görə də auditordan nəzarət mühitini analiz 

etmək tələb olunur. 

Nəzarət mühitinə dürüstlük və etik dəyərlərin təşviqi və tətbiqi, səriştəliliyə diqqət, 

idarəetmə üzrə məsul şəxslərin iştirakı, rəhbərliyin fəlsəfəsi və idarəetmə üslubu  daxildir.[2] 

Dürüstlük və etik dəyərlərin təşviqi və tətbiqi. Bütövlük və əxlaqi dəyərlər daxili nəzarətin 

quruluşuna, idarə edilməsinə və daxili  nəzarətin digər tərkib hissələrinin effektivliyinə təsir edən 

nəzarət mühitinin əsas tərkib hissəsi olmaqla,iqtisadi subyektin əxlaqi və davranış standartlarının 

məhsuludur. Bu standartlara şəxsi heyəti vicdansız, qanunsuz və qeyri-əxlaqi hərəkətlər etməyə 

təhrik edən sövqedici və şirnikləşdirici amillərin qarşısını almaq və ya azaltmaq üçün nəzərdə 

tutulan idarəetmə fəaliyyətləri daxildir. Davranış qaydalarının, eləcə də digər etik və mənəvi 

davranış siyasətlərinin mövcudluğu və icrası, etik qaydalara riayət edən işçilər, təchizatçılar və s. 

ilə əlaqə, qeyri-real hədəfləri yerinə yetirmək üçün işçilərə qarşı olan təzyiq və s.- nin 

müəyyənləşdirilməsi yolu ilə səmimilik və etik dəyərlərin təşviqi və tətbiqinin yoxlanılması 

mümkündür. 

Səriştəliliyə diqqət. Səriştə fərdin işini müəyyən edən tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün 

əhəmiyyətli olan bilik və bacarıqlardır.  Bilikli və səriştəli şəxslərin işə götürülməsi müəssisədə 

əməliyyatların səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsinə səbəb olur ki, bu da müəssisədəki maliyyə 

hesabatlarının düzgün və ədalətli olmasına zəmanət verir.  

İdarəetmə üzrə məsul şəxslərin iştirakı. İdarəetmə səlahiyyəti olan şəxslərin atributlarına 

idarəetmə müstəqilliyi, onların təcrübə və keyfiyyəti, fəaliyyətlərinin ətraflı tədqiq edilməsi və 

onların mürəkkəbliyinin ölçüsü, fəaliyyətlərinin uyğunluğu, əldə etdikləri məlumatlar, idarəetmə 

nəticəsində ortaya çıxan və yaranan sualların çətinlik dərəcəsi, daxili və xarici auditorlar arasında 

onların qarşılıqlı təsiri daxildir. Auditor idarəçilikdə olan şəxslərin rəhbərlikdən müstəqillik, 

onların təcrübə və üstünlükləri, onların iştirak səviyyəsi və fəaliyyət dərəcələri, həlli çətin 

məsələlərin icaredici şəxslər qarşısında qaldırılması və təqib edilməsinin çətinlik dərəcəsi, onların 

daxili və xarici auditorlarla qarşılıqlı əlaqəsi və s. xüsusiyyətlərə malik olub-olmamasını 
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yoxlamalıdır. Yoxlamalar idarəçilikdə olan şəxslərin nə dərəcədə müstəqil olmasını və beləliklə 

də müvafiq maliyyə hesabatlarının düzgün və ədalətli olma ehtimalını müəyyən edəcək. 

Rəhbərliyin fəlsəfəsi və fəaliyyət üslubu. Bura qısa və uzun müddətli hədəflər;  biznes 

risklərinin qəbul edilməsi və nəzarəti yönlü yanaşma; maliyyə hesabatlarına doğru rəhbərliyin 

mövqeyi və fəaliyyətləri və informasiyanın işlənməsi emalı, mühasibat uçotu funksiyaları və 

şəxsi heyətə qarşı rəhbərliyin mövqeyi daxil ola bilər. Rəhbərliyin idarəetmə fəlsəfəsi və fəaliyyət 

üslubunu dərk etdikdən sonra auditorlar rəhbərliyin risklər, mühasibat funksiyaları və işçi 

heyətinə olan münasibəti barədə müsbət cavab alarsa, maliyyə hesabatlarının doğruluğu ilə bağlı 

zəmanət də əldə etmiş olacaq. 

Təşkilati struktur. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün müəssisənin fəaliyyətinin 

planlaşdırılmasını, icra edilməsini, yoxlanılmasını və nəzərdən keçirilməsini özündə birləşdirən 

bir strukturdur. Müəssisənin ölçüsündən və fəaliyyətlərin xüsusiyyətindən asılı olaraq təşkilati 

struktur fərqli olur. 

Səlahiyyət və vəzifələrin verilməsi. Bu amillərə əməliyyat fəaliyyətləri üçün səlahiyyət və 

fəaliyyətlərin necə təyin edilməsi, hesabat əlaqələri və səlahiyyət iyerarxiyalarının necə 

yaradılması daxildir. Bununla yanaşı müvafiq biznes təcrübələri ilə əlaqədar siyasətlər, əsas şəxsi 

heyətin bilik və təcrübəsi və icra ediləcək vəzifələr üçün şəraitin təmin edilməsi də daxildir. 

İnsan resursları siyasəti və onun tətbiqi. İnsan resursları siyasəti və təcrübələrə işə qəbul 

etmə, yerləşdirmə, təlimlərin keçirilməsi, dəyərləndirmə, məsləhət vermə, vəzifəsinin artırılması, 

əvəzini ödəmə və islahedici tədbirlər aiddir. 

Iqtisadi subyektin risk qiymətləndirməsi prosesi. Buraya risk qiymətləndirmə prosesinin 

yoxlamadan keşrilməsi, biznes risklərinin müəyyən olunması, risklərin əhəmiyyətliliyini 

qiymətləndirmək, risklərin meydana çıxma ehtimalını dəyərləndirmək, risklərin qarşısını ala 

bilmək üçün müvafiq fəaliyyət barədə qərar vermə aiddir.Maliyyə hesabatı üçün müəssisənin 

riski qiymətləndirmə prosesinə müvafiq maliyyə hesabatı çərçivəsinə uyğun olaraq doğru və 

düzgün bir görüntü vermək üçün maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı risklərin müəyyən 

edilməsi, onların əhəmiyyətinin dəyərləndirilməsi, bu risklərin ortaya çıxma ehtimalının 

qiymətləndirilməsi və onları idarə etmək üçün tədbirlərin qərarlaşdırılması daxildir.  Məsələn, 

müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi müəssisənin qeydə alınmamış əməliyyatlarının 

mümkünlüyünü və ya müəyyənləşdirilməsini, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli hesab edilən 

hesablamaların qeydə alınmasını nəzərdə tuta bilər. 

Informasiya sistemi və kommunikasiya. Maliyyə hesabatlarının məqsədlərinə uyğun 

informasiya sistemi müəsssisədə olan əməliyyatlar barədə hesabat vermək, onları qeydiyyata 

almaq, yeniləmək və istfadə etmək, aktivlər, öhdəliklər və kapitalla bağlı hesabat vermək üçün 

hazırlanan uçot və prosedurlardan ibarətdir. Auditor maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli olan 

əməliyyat   növləri, həm İT sistemində, həm də əlllə idarə olunan sistemdə maliyyə hesabatları 

üzrə bu əməliyyatların yeniləndiyi, qeydə alındığı, emal olinduğu və onlar barədə hesabatın 

verildiyi prosedurlar barədə anlayışa sahib olmalıdır. 

Nəzarət fəaliyyətləri. Bu fəaliyyət rəhbərlik direktivlərinin yerinə yetirilməsini təmin 

etməyə kömək edən siyasətlər və prosedurlardır ki, bu vacib tədbirlər müəssisənin öz 

məqsədlərinə nail olmasına təhlükə yaradan risklərə qarşı həyata keçirilir. Audit üçün nəzarət 

etmə fəaliyyətləri müvafiq səlahiyyətlər, fəaliyyətin nəzərədn keçirilməsi, məlumatların emalı, 

fiziki nəzarət və vəzifə  bölgüsü kimi siyasətlər və prosedurlarla həyata keçirilir. 

Nəzarət sistemlərinin monitorinqi. Buraya nəzarət fəaliyyəti və əməliyyatların vaxtında  

dəyərləndirilməsi, eləcə də müəyyən vəziyyətlərdə dəyişikliklə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi 

daxildir. Daxili nəzarət mexanizmlərinin monitorinqinə maliyyə hesabatları üzərində daxili 
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nəzarətin monitorinqi üçün lazım olan əsas fəaliyyət növlərinin başa düşülməsi və daxili nəzarət 

fəaliiyətinin effektivliyini vaxtaşırı dəyərləndirmək daxildir. 
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Müxtəlif inkişaf səviyyəsində olan ölkələrin təcrübəsinin təhlili göstərir ki, sənayedə əsas 

vəsaitlərin yenilənməsinə yönəldilən maliyyə resurslarının səfərbər edilməsində dövlətin rolu 

artır. Bu baxımdan dövlətin istifadə etdiyi alət və vasitələr sırasında, ilk növbədə monetar siyasət, 

vergi ödəmə, amortizasiya ayırmaları, büdcə siyasəti, büdcədənkənar fondların tənzimlənməsi 

mexanizmi və i.a. qeyd olunmalıdır. İnnovasiyalı inkişafın iqtisadi səmərəliliyi, o cümlədən 

sənayedə texniki-texnoloji yenilənmənin əhatə dairəsi və tempinin iqtisadi məqbulluğu 

amortizasiya siyasətinin xarakteristikaları ilə bilavasitə bağlıdır. Belə bir fikirlə razılaşmaq olar 

ki, amortizasiya siyasəti əməyin fondla silahlanmasını təkcə kəmiyyət baxımından deyil, həm də 

keyfiyyətcə yaxşılaşdırır.  

İnvestisiya xarakterli istənilən fəaliyyət, o cümlədən innovasiyalı inkişaf üçün xarakterik 

olan fəaliyyət qanunvericiliklə tənzimlənir və ciddi surətdə reqlamentləşdirilir. Həmin 

reqlamentlər, bir qayda olaraq, investisiya fəaliyyətinin planlaşdırılması zamanı nəzərə alınır. 

Başqa sözlə, istənilən investor vəsait qoyuluşundan əvvəl hər bir addımını ciddi və 

detallaşdırılmış surətdə planlaşdırır. Araşdırmalar göstərir ki, investisiya fəaliyyətində təshihlər, 

adətən planlaşmada yol verilən səhvlərlə deyil, layihənin reallaşma prosesində şəraitin və 

imkanların dəyişməsi və onun ilkin şərtlərinin təkrar dəqiqləşdirilməsi  zərurəti ilə bağlı olur. 
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Sənaye müəssisəsinin investisiya potensialı onun inkişafı imkanlarını müəyyənləşdirməklə 

yanaşı, eyni zamanda maddi-texniki bazanın modernləşdirilməsinə və fəaliyyət dairəsinin 

genişləndirilməsinə yönəlmiş investisiya proseslərinin xarakteristikalarını, o cümlədən bazar 

özünütənzimləməsi, dövlət tənzimləməsi və rəqabət mexanizmlərinin, investisiya 

mənbələrinin,  investisiyanın maddi və dəyər formasında hərəkətinin ən müxtəlif aspektlərinin 

xarakteristikalarını şərtləndirir. 

Öz inkişafına (maddi-texniki bazanın modernləşməsinə, fəaliyyət dairəsinin genişlənməsinə 

və i.a.)  vəsait ayırmaqla və ya cəlb etməklə əlavə pul vəsaiti axınları yaratmaq imkanları 

müəssisəninin investisiya potensialının xarakteristikaları ilə şərtlənir. Postsovet ölkələrinin 

əksəriyyətində həmin imkanlar riskli maliyyələşmə institutlarının təşəkkül mərhələsində olması, 

habelə digər müəssisələrin investisiya potensialı ilə əlaqələrin zəifliyi  səbəbindən məhduddur. 

“Elmi-texniki potensialın formalaşmasında və ondan səmərəli istifadə olunmasında onun maliyyə 

tərkibi mühüm rol oynayır.  O, elmin maddi-texniki bazasının inkişafına yönəldilmiş 

investisiyaların məcmusunda ifadə olunur. Buraya dövlət büdcəsindən elm üçün ayrılmış 

vəsaitlər, nazirlik və təşkilatların, həmçinin elmi-tədqiqat idarələrinin elmə yönəltdiyi 

təxsisatların formalaşması və istifadə olunması aiddir [3.səh. 56-58]. 

Sənaye innovasiyaları üzrə investisiya qərarının əsaslandırılması üçün ənənəvi 

göstəricilərlə yanaşı (məhsulun yenilik dərəcəsi, istehsalın texniki səviyyəsi, yeni 

texnologiyaların iqtisadi-texniki üstünlükləri və i.a.),  istehsalın (müəssisənin) əsas fondlarında 

qeyri-maddi aktivlərin payı, texnologiyanın ətraf mühitə və iş şəraitinə təsiri, bazarın müvafiq 

seqmentinin tutumu, yeni məhsulun patent təmizliyi, standartlaşdırma səviyyəsi və s.  təhlilə cəlb 

olunmalıdır. 

İqtisadiyyatda göstəricilərin riyazi statistik üsullarla modelləşdirilməsi geniş yayılmışdır. 

Beləki, modelləşdirmə vasitəsi ilə iqtisadi təhlilin aparılması, onun hüdudlarını genişləndirir, 

alınan nəticələrin daha dərin monitorinqini aparmağa imkan verir.  

Riyazi-statistik modellərin qurulması bir sıra mərhələlərin ardıcıllığına əsaslanır:  

 tədqiq edəcəyimiz göstəricinin seçilməsi; 

 bu göstəriciyə təsir edən amillərin seçilməsi; 

 bu göstəricilərə aid məlumatın toplanması və sistemləşdirilməsi; 

 keyfiyyət təhlilinin və monitorinqin aparılması; 

 kompütərdə riyazi- statistik modelin seçilməsi və alınması; 

 alınmış modelin statistik meyarlara görə təhlili; 

 alınan modelin iqtisadi interpretasiyası. 

Məqalədə emal sənayesi üzrə investisiya həcmi, ona təsir edən amillər təhlil edilərək 

müəyyən edilmişdirki, onun həcminə təsir edən çoxsaylı amillər içərisindən seçilən amillər və 

investisiya arasında xətti əlaqə mövcuddur.  

Bunu nəzərə alaraq bu əlaqənin  

                          y=F(Xi),  i=1,n (3.1) olduğunu müəyyən etmişik.  

Əgər (1.1) düsturunu açıq yazsaq onda  

Y=a0+a1x1+a2x2+....a4x4 (1.2) 

                Burada:        y-funksiya  

                                     Xi-amil arqumentlərdir. 

Emal sənayesi üçün təsir edən amillər kimi, məhsul istehsalı (X1), bir işçinin orta aylıq 

əmək haqqı (X2), əsas fondların mövcudluğu (X3). Təhlil dövrü kimi 2011-2019-cu illərin 

məlumatları götürülmüşdür. Verilənlər bazasının kompütərdə korrelyasiya proqramı ilə həlli 

zamanı funksiya və amillər arasında aşağıdakı əlaqələr aşkar olundu (cədvəl 1).   
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                                                                                                                                 Cədvəl 1. 

                                                        Korrelyasiya təhlili      

 Y X1 X2 X3 

Y 1    

X1 0.689513 1   

X2 0.472 0.939132 1  

X3 0.195718 0.835794 0.933899 1 

 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, X2X1 və X3X2 amilləri arasındakı əlaqə sıxdır, yəni onlar 

arasından cüt korrelyasiya Rx2x1=0,939132 və Rx3x1= 0.933899.  

Lakin Y-lə X3 arasında əlaqə zəifdir, yəni Ryx3=0.195718. 

İstehsal fəaliyyətində investisiya sistemini yaxşılaşdırmaq və təkmilləşdirmək üçün 

müəssisənin vergi güzəştləri səbəbindən sərbəstləşən maliyyə vəsaitlərinin texniki və texnoloji 

yenilənməyə yönəldilməsi prosesinə nəzarət sistemi təkmilləşdirilməlidir.  Məsələ ondadır ki, 

vergi güzəştləri səbəbindən innovasiyalı sənaye istehsalında sərbəstləşən maliyyə vəsaitlərinin 

texniki və texnoloji yenilənməyə yönəldilməsi prosesində uçot və təhlil məlumatlarının 

toplanması, qeydiyyatı, çeşidlənməsi, emalı və son istifadəçi tələblərinə uyğunlaşdırılması 

metodikalarının tamamlanması və daha da dəqiqləşdirilməsinə ciddi ehtiyac duyulur [2. səh.208-

211]. 

İnnovasiyalı istehsal fəaliyyətində investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi imkanlarının 

gerçəkləşdirilməsi yolları əsaslandırılarkən xərclər, gəlirlər, risklər, zaman və görüləcək işlərin 

ardıcıllığı amilləri arasında qarşılıqlı əlaqələrə münasibətdə kompleksliyin təmin olunması 

innovasiyalı sənaye istehsalının investisiya proseslərinin  tənzimlənməsi sisteminin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsində heç də az rol oynamır. Sənaye sahələri, müəssisələri və 

fəaliyyət növləri üzrə investisiya resurslarının bölgüsü sisteminin optimallaşdırılması meyarları 

yüksək texnoloji mühitin get-gedə ciddiləşən tələbləri ilə, kifayət qədər uzlaşmalıdır. 
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IMPROVING THE INVESTMENT SYSTEM IN THE INNOVATIVE PRODUCTION OF 

THE COUNTRY'S ECONOMY 
 

Summary 
 

Investment and innovation policy plays an important role in improving the sustainable 

development of developed countries in the modern world. One of the important conditions in 

ensuring intensive stability and economic growth of industries in the Republic of Azerbaijan, 

http://www.e-qanun.az/framework/23895
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economic security, ensuring the competitiveness of the national economy, improving the living 

standards of the population, solving many socio-economic problems is the investment climate in 

the country. 

 

 

 

HAZIR MƏHSULLARIN İXRACININ UÇOTU 
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Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə 
 

Açar sözlər: istehsal, ehtiyat, XİF, vasitəçi, hesab, kontragent 

  

İqtisadi ədəbiyyatlarda müəssisə dedikdə müxtəlif təşkilati-hüquqi formaya malik olan, 

bilavasitə mənfəət əldə edilmək üçün məhsul istehsal edən və göstərən müstəqil təsərrüfat 

subyekti nəzərdə tutulur. İstehsal müəssisələrinin əsas gəlir mənbəyi istehsal etdiyi məhsulların 

satışından daxil olan pul vəsaitidir. 

Istehsal prosesində istifadə olunan aktivlər mal-material ehtiyatları milli hesablar planın 20-

ci maddəsində əks etdirilir. Bu maddədə material ehtiyatları, istehsalat məsrəfləri, tikinti 

müqavilələri üzrə bitməmış tikinti işləri, hazır məhsul, mallar, satış məqsədi ilə saxlanılan digər 

aktivlər və s., bir sözlə istehsal prosesində satmaq üçün nəzərdə tutulmuş aktiv, xammal və ya 

materiallarla bağlı ümumiləşdirilmiş məlumatlar təqdim olunur.  

201 “Material ehtiyatları” hesabı istehsal prosesində istifadə olunması planlaşdırılan 

xammal, material və bu qəbildən olan digər aktivlərin uçota alınması üçün, 202 “İstehsalat (iş və 

xidmət) məsrəfləri” hesabı isə müəssisənin məhsul istehsal prosesində istifadə etdiyi xammal, 

material, işçi heyəti ilə bağlı əmək və sosial ödənişlər, istehsalda istifadə olunan avadanlıqların 

amortizasiya və sair məsrəflərinin uçota alınması üçün istifadə olunan aktiv hesablardır.  

204 “Hazır məhsul” hesabı isə 202 saylı hesabda yaradılmış və satışa hazır olan 

məhsulların uçotunu əks etdirir. Müəssisənin istehsal xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 204 “Hazır 

məhsul” hesabına aşağıdakı subhesablar açılır: 

 204-1 “İstehsaldan alınan hazır məhsul” istehsal olunmuş hazır məhsullarının dəyəri əks 

etdirilir. 

 204-2 “Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı üzrə hazır məhsul”  kənd təsərrüfatı 

məhsullarının yığımından əldə edilən hazır məhsullarının dəyəri əks etdirilir. 

Qeyd edək ki, hazır məhsullar mövcud olan standart və texniki şərtlərə, keyfiyyət 

göstəricilərinə uyğun olaraq tam şəkildə bütün istehsal əməliyyatlarından keçmiş, müəssisə 

anbarına və ya sifarişçiyə təhvil verilmiş məhsullardır. Hazır məhsul müəssisənin istehsal prosesi 

nəticəsində yaranan son məhsuludur və müəssisənin əsas fəaliyyəti ilə bağlı mənfəəti (zərəri) 

formalaşdıran amildir. 

Müəssisənin ölkə daxilində fəaliyyət göstərən müxtəlif kontragentlərlə olan biznes 

əməliyyatlarına xüsusi tərif verilməsə də, müxtəlif xarici ölkələrdən olan kontragentlərlə olan 

biznes əməliyyatları Xarici İqtisadi Fəaliyyət (XİF) kimi xarakterizə olunur. XİF yerli 

müəssisənin hazır məhsul və mallarının (xidmətlərinin) ixracı və idxalı, xarici dövlət və 

müəssisələrlə beynəlxalq maliyyə əməliyyatları, bağlanmış müqavilələrə əsasən xaricdə istehsal, 

tikinti-quraşdırma, texniki köməklik və s. üzrə fəaliyyət başa düşülür. 

XİF ilə məşğul olan müəssisələr, istehsal və maliyyə imkanlarından, xarici ticarət 

təcrübəsindən asılı olaraq müxtəlif üsullarla ixrac əməliyyatları aparırlar. Müəssisələrin ixrac 

satış siyasətindən asılı olaraq ixrac əməliyyatları müəssisələrin özləri tərəfindən, digər təşkilatlar 
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vasitəsilə və ya barter əməliyyatları formasında həyata keçirilə bilər. Bu əməliyyatların uçotu 

ixracın birbaşa və vasitəçi təşkilatlar vasitəsilə, yaxud klirinq əməliyyatı formasında 

aparılmasından asılı olaraq da fərqlənir. 

İxrac əməliyyatları bilavasitə özləri tərəfindən həyata keçirildikdə, istehsalçı (ixracatçı) ilə 

istehlakçı arasında birbaşa həyata keçirilir. Bu halda vasitəçilərin xidmətlərindən istifadə edilmir. 

Vasitəçi təşkilatlar müştərilərdən ödənişlər almaq müqabilində malların çatdırılması funksiyasını 

yerinə yetirirlər, müəssisə bu xidməti seçdikdə mövcud xidmətin əvəzi olaraq müəyyən olunan 

xərci (müvafiq xərc hesabında əks olunur) ödəməlidirlər. 

Uçot siyasətinin tələblərinə uyğun olaraq satış üçün ixrac olunmuş hazır məhsul və malların 

sintetik uçotunu 204 “Hazır məhsul”, 205 “Mallar” və ya 211“Alıcılar və sifarişçilərin 

qısamüddətli debitor borcları” hesablarında aparmaq olar. İxrac əməliyyatları ilə bağlı mühasibat 

yazılışları üçün müvafiq olaraq hesabların müvafiq subhesablarında aparılmalıdır. Məsələn, 

204/08 “Xarici alıcı və sifarişçilərə birbaşa göndərilən ixrac məhsulları”, 205/05 “Xarici alıcı və 

sifarişçilərə birbaşa göndərilən ixrac malları” hesablarından müqavilədə malların yüklənib yola 

salındıqdan sonra alıcının mülkiyyət hüququna keçməsi, yaxud malın yolda xarab və ya məhv 

olma riski halları nəzərdə tutulduqda istifadə olunur.  

Alıcının yüklənmiş mallar üzrə borcu 211 “Alıcı və sifarişçilərin qısamüddətli debitor 

borcları” hesabının müvafiq subhesabında uçota alınır. Alıcılara birbaşa göndərilən ixrac məhsulu 

204 hesabının 204/05 “Xarici alıcı və sifarişçilərə birbaşa göndərilən məhsullar” subhesabında bu 

yazılışla uçota alınır. 

DT 204/08 “Xarici alıcı və sifarişçilərə birbaşa göndərilən məhsullar” hesabı 

KT 204/05 “Malsatanın anbarında olan ixrac məhsulları” hesabı 

Birbaşa ixrac beynəlxalq yük daşımaları təyinat yerinə çatana qədər yüklənmədən, 

boşaldılmadan və ya heç bir yerdə saxlanmadan (beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq bir 

vaqondan digərinə və bir avtomobildən digərinə yükləmə aparılmır) beynəlxalq yük daşımaları 

sayılır. yükləmə və boşaltma). Belə malların daşınması vahid nəqliyyat sənədi - beynəlxalq 

qaimə-faktura ilə rəsmiləşdirilir. Bu sənəd məhsulun göndərildiyi yerdə yazılır. Əgər yüklərin 

birbaşa daşınması müxtəlif nəqliyyat vasitələri ilə (dəmir, dəniz və ya çay) həyata keçirilirsə, 

qarışıq yükdaşıma dəmir yolu, yalnız dəmir yolu ilə daşındıqda isə dəmir yolu daşımalar adlanır. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, hazır məhsulların və malların birbaşa daşınması yalnız birbaşa 

beynəlxalq dəmir yolu nəqliyyatı və ya qarışıq yüklər haqqında hökumətlərarası sazişin mövcud 

olduğu ölkələrə mümkündür. Birbaşa göndərilməyən ixrac məhsulu informasiya adekvatlığını 

qorumaq, idarəetmənin çevikliyini təmin etmək üçün 204 saylı hesabın digər subhesablarında 

uçot aparılmalı və ya bütün əməliyyat 204/11 subhesabında əks etdirilə bilər. 

Hazır məhsulun və malların daşınması, yükləmə-boşaltma əməliyyatları, reklam və 

marketinq xidmətləri, gömrük rüsumları, bank və sığorta xidmətləri üzrə ödənişlər 711 

“Kommersiya xərcləri” hesabında uçota alınır. 711/08 “Məhsulların (malların) ixracı üzrə 

kommersiya xərcləri  - yerli valyuta ilə”, 711/09 “Məhsulların (malların) ixracı üzrə kommersiya 

bankı - xarici valyutada” subhesablarında aparılır. Qeyd etmək gərəkdir ki, kommersiya xərcləri 

ixrac müqaviləsinə və razılaşdırılmış İNCOTEMS şərtlərinə uyğun olaraq formalaşır. 

Xarici alıcı tərəfindən vəsait daxil olduqda, ixrac olunan məhsulların satışından əldə olunan 

gəlir cari məzənnə ilə yerli valyuta ilə uçota alınır. Bu halda valyuta məzənnələrindəki 

dəyişikliklərin uçotunda əks etdirilməli olan müsbət və ya mənfi məzənnə fərqləri ola bilər. Bu 

məzənnə fərqlərinin qeydə alınması üçün 611/08 “Sair əməliyyat gəlirləri – XİF” və ya 731/08 

“Sair əməliyyat xərcləri – XİF hesablarından istifadəsi nəzərdə tutulur. 
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Kommersiya təşkilatları nəticədən asılı olaraq ixrac olunmuş məhsulların satışından 

mənfəət və ya zərər əldə edə bilər ki, bu da 801/08 “Xarici iqtisadi fəaliyyətdən yaranan mənfəət 

(zərər)” hesabında uçota alınır. 

XİF fəaliyyətinin formalaşan maliyyə nəticəsindən müvafiq olaraq zəruri ödəniş və təsislər 

ayrıldıqdan sonra formalaşan məbləğ car ilin xalis mənfəəti kimi uçotda əks olunur. 
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Summary 

The article highlights the importance of theoretical and methodological aspects of keeping 

records of stocks, including products suitable for export operations. It provides recommendations 

on the accounting rules of various commercial (economic) transactions arising in connection with 

foreign economic activities in accordance with the national chart of accounts of accounting in 

Azerbaijan. 

 

 

 

DÜNYA  İQTİSADİYYATININ MÜASİR İNKİŞAF TENDENSİYALARI  
 

baş müəllim Hüseynova X.A., baş müəllim Mehbalıyeva A.X. 

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 
 

Açar sözlər: Qloballaşma anlayışı, Sürətləndirilmiş iqtisadi və tarixi proseslər, Kompleks 

tədqiqi, Skeptik yanaşma, Təməl prinsiplər. 
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Müasir qlobal dünya iqtisadi sisteminin problemlərinin qlobalistik fəlsəfəsini dərk etmək və 

eləcə də onların digər problemlərlə dterminasiya olunması şərtləri və amillərini nəzərə almaq 

iqtisadi böhran şərtində olduqca vacib bir məsələ kimi qiymətləndirilməkdədir.Bir sözlə, müasir 

dünya iqtisadiyyatında baş verən iqtisadi proseslər elmi baxımdan konseptuallaşmaldır. Dünya 

iqtisadiyyatınn müasir inkişaf tendensiyaları əsas etibarilə istehsal amillərinin qeyri-bərabər 

bölgüsünün və nəticə etibarilə milli iqtisadiyyatlar arasında mövcud qarşılıqlı asılılığın aradan 

qaldırılmasını müəyyən etməkdədir. Təbii ki, ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatlarn iqtisadi inkişafi 

birmənalı şəkildə onların öz iqtisadi potensialarından səmərəli istifadəsi ilə əlaqədar olduğundan 

iqtisadi inkişafda resurs potensialı faktoru həlledici möqve rolunda çıxış etməkdədir. 

Müasir qlobal iqtisadi münasbətlər şəraitində dünya iqtisadi sistemində müşahidə edilən 

inkişaf öz çoxistiqamətliliyi ilə müşahidə edilməkdədir. Çağdaş dünya iqtisadiyyatının əsas 

inkişaf istiqamətləri bir biri ilə sıx qarşılıqlı şəkildə əlaqədar olmaqla yanaşı müxtəlif məsələlərdə 

öz ziddiyyətlilikləri ilə də diqqət çəkməkdədirlər. 

Bu gün qlobal iqtisadi sistemin əsas inkişaf tendensiyaları kimi bilavasitə aşağıdakı 

sxemdəki istiqamətlər prioritetlilik təşkil edilməkdədir.                                                                                                         
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SXEM 1. 

 

İqtisadiyyatın  

Qloballaşması 

                                İqtisadiyyatın beynəlmiləlləşməsi                               İqtisadiyyatın 

transmilliləşməsi                                                                           

                               Elmi-texniki tərəqqi                                     İnteqrasiya prosesləri       

 

Müasir dünya iqtisadiyyatının  

inkişafınn əsas amilləri 

Təbii ki, sxemdə qeyd edilən tendensiyalar müasir dünya iqtisadiyyatının əsas vektorial 

istiqamətlərini özündə bilavasitə ehtiva etməkdə olmaqla yanaşı kifayət qədər ciddi şəkildə 

məsələlərin təhlili zərurətini aktuallaşdırır. 

Qloballaşma müasir dövrün obyektiv inkişaf prosesidir. Bu proses dünya və milli bazarın, 

dünya və həmçinin milli istehsalın optimal şəkildə əlaqələndirilməsini tələb edir və hər bir 

ölkənin milli xüsusiyyətləri, sənayenin inkişaf meylləri, dünya iqtisadiyyatına daxil olma 

imkanları nəzərə alınmaldır. 

Qloballaşma prosesində iştirak edib, uduzmamaq üçün dövlətin müvafiq idarəetmə 

orqanları inteqrasiyalaşmanın qeyri-iqtisadi amillərinə, o cümlədən siyasi amillərə, qüvvələr 

nisbəti, hətta ideoloji konsepsiyalara, ölkədaxili və ölkəxarici amillərə. Müxtəlif strateji istehsal, 

maliyyə, qiyməttənzimləmə mexanizminə, rəqabətdə qeyri bərabərlik hallarına, beynəlxalq ticarət 

və gömrük təşkilatlarınn qoyduqları məhduddiyyətlərə diqqəti artırmalıdırlar. 

Qloballaşma anlayışı müasir iqtisadi leksikonda o qədər möhkəm qərarlaşmışdır ki, onun 

biraspektli açılışı dərin iqtisadi, sosial siyasi və hətta sivilizasional tərkiblərin 

dəqiqləşdirilməsinin zəruri edir. 

L.Klayn qloballaşmaya faktiki olaraq dünya ticarətinin liberallaşmasının yeni mərəhələsi 

kimi baxır: “Ticarətin arzuolunan təsirinin xeyrinə doğru atılmış addımlar külli miqdardadır. Bu 

ilk növbədə inkişaf və artım prosesi üçün zəruridir. Açıq iqtisadiyyatlı iqtisadi düzənə mənsub 

ölkələr artıq çoxdan bəri öz üstünlüklərinin proteksionist kursu tutan ölkələr qarşısında 

isbatlamışlar. Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr idxalı yerli (milli) istehsalla əvəz edən iqtisadi 

siyasət həyata keçirməklərinə baxmayaraq, çox qısa bir zaman kəsiyində bu siyasətin 

etibarsızlığının şahidləri oldular; belə ki, bu qrupda mövqelərini günü-gündən “möhkəmləndirən” 

ölkələr açıq iqtisadiyyatlı, əsasən də sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdən nə qədər geridə 

qaldıqlarını müşahidə edirlər... 

Amma bu nəticələrə baxmayaraq, azad ticarət – qloballaşmanının yalnız bir aspektidir. 

Onun başqa rakursları və aspektləri üzrə çoxsaylı baxışlar və baxış bucaqları hələ də dominantlıq 

edirlər”.[1s 55] 

A.Teyt isə qloballaşmanı “beynəlxalq ticarətin miqyasının artması və nəinki əmtəələri 

mübadiləsinin, o cümlədən də xidmətləri və kapitaln ölkələrarası miqrasiyasını həyata keçirmək 

üzrə beynəlxalq ticarətin nüfuz dairəsinin qlobal səviyyədə genişlənməsini şərtləndirən 

ölkələrarası qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı asıllığı şərtləndirən bir proses” kimi görür. 
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Qloballaşmanın mədəni sıçrayışa imkan yaratmasını isə Q. Fişer tədqiq etmişdir. O, 

qloballaşmaya dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminin yeni forması kimi baxır və bu formanı o öz 

təbiricə “ həyat tərzinin ixracı” adlandırır.Q. Fişer öz tədqiqatında qeyd edir: “ Bəşər  övladı 

qloballaşma probleminin tam ortasındadır – bu mövqe öz təmayüllərinin nəticəsində bizləri sadə 

beynəlxalq proseslərdən qlobal prosesləri ayırd etməyə sövq edir. Bu proses öz növbəsində 

beynəlxalq həyat tərzi hərəkətinin yaranmasına və onun da öz növbəsində daha intensiv xarakter 

almasna gətirib çıxarmaqla beynəlxalq münasibətlərin artıq son dekadada müstəqil şəkildə 

formalaşmaqda olan yeni təmayüllərinə “bəhanə” verir”. 

Həqiqətən də qloballaşma bütün digər proses və təmayüllərlə birlikdə çuğalaşaraq qısa 

zaman kəsiyində bir ölkədən digər ölkələrə ümumistifadə olunan surroqatları, nümunələri, 

davranış streotiplərinin böyük bir kütləsinin özünəxas şəkildə “ ixrac” və “idxal” etməyə imkan 

verdi. Və bu da öz növbəsində yeni mədəniyyətin və ya yeni sivilizasiyanın yaradılması demək 

deyildir, bu təmayülün formalaşmasına görə ilk növbədə beynəlxalq münasibətlərin təməl 

dəyərlərinə minnətdar olmalıdır. Bu, hər şeydən əvvəl hiss və qavrayışın əlçatan imkanlarının 

daha aydın elementlərinin “əlahiddə dairəsidir”: “Amerika dünya hökmranlığının ən vacib dövr  

mövqesində dominant yüksəkliklərə sahibdir: hərbi sahədə, ... iqtisadiyyat sahəsində, ... texnoloji 

münasibətdə, .. və öz primitiv çalarlarının danılmazlığı şəraitində mədəniyyət sahəsində“.[3 s 36] 

Qloballaşma mərhələsinin ölkərarası münasibətlərdə doğurduğu xüsusiyyətlər haqqında K. 

Salomonun das mövqeyi xüsusi maraq doğurur: “Mədəni- informasional streotiplər iqtisadi 

fəaliyyəti modelləşdirir və indusiruasiya etməklə bütün dünya ölkələrində məhsulların və 

xidmətlərin istifadəsi və istehlakı davranışını ekvivalentləşdirir. Bu amil öz növbəsində iqtisadi 

münasibətlərin yeni sistemini formalaşdırır: informasiya – istehsal – mal və xidmətlər. Mal və 

xidətlərin istehlaknın mədəni streotipləri onların massifikasiyasından və qloballaşmasından sonra 

istehlakın akseleratorlarına çevrilir və iqtisadi fəaliyyətin multiplikatoru kimi əhəmiyyətli rol 

oynayır. 

Təsərrüfat davranışları normasının ötrülməsi imkanlarınn genişlənməsi və dərinləşməsi 

həqiqətdə yeni informasiya texnologiyaları üçün böyük meydan açmışdr. Sirr deyildir ki, onlar 

hər şeydən əvvəl kütləvi informasiya vasitələrinin alətləri kimi çıxış edir və bu da öz növbəsində 

istifadəçilərin (istehlakçıların) mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi ilə paralel getmir. İstisna deyildir 

ki, sonuncu birincini üstələyə bilməz və ya əksinə. Kütləvi axınlı istehsal prosesində avtomatik 

istehlak və mədəni davranışın formalaşmasında kütləvi dərrakənin və təfəkkürün əlahiddə rolunu 

ön plana çıxarır. Bu da öz növbəsində 20-ci əsrin çox spesifik atributudur. 

M.İntriliqeytor qeyd edir ki, “dünya iqtisadi birliyinin həyat tərzlərinin və preferensial 

dəyər ölçülərində keyfiyyət dəyişiklərinin baş verməsi ilk növbədə dünya təsərrüfat əlaqələrinin 

qloballaşması ilə əlaqədardır və bu zaman ərazi fərqlilikləri, siyasi, informasional proseslər 

müasir və perspektiv qlobal inkişafını təyin edir... Dövlətlər zəngin ölkələr klubuna birləşməyə 

cəhd edirlər və onlarla birlikdə dünya istehsalında öz layiqli yerlərini tutmaq üçün hər şeyə 

hazırdrlar və bu istiqamətdə bəzi ölkələr ciddi cəhdlərlə sözün həqiqi mənasında mübarizə 

edirlər.  

M. İntirliqeytor qloballaşmaya beynəlxalq rəqabətin təkamül forması kimi baxmaqla, bu 

prosesi ənənəvi xarici iqtisadi əlaqələr yeni spesifik forması kimi qəbul etməyi və bu kompleks 

amilləri aşağıdakı, son dövrlərdə daha da intensiv təmayüllər kimi çıxış edən proseslərlə 

uzlaşdırmağı və çulğalaşdırmağı təklif edir: 

1) Texnoloji proseslər; 

2) Ticarətin liberallaşması və iqtisadi liberallaşmanın digər forması; 

3)Yeni kommunikasiya vasitələrinin tətbiqi əsasında təşkilatlanma dairəsinin genişlənməsi, 

dərinləşməsi; 
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4) Bazar iqtisadiyyatının və sərbəst ticarətin vahid standartları; 

5) Ünsiyyətin ənənəvi formasından kommunikativ formaya keçidi (XX əsrin ikinci 

yarısndan etibarən mədəni inkişafn xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə) [2 s 37-41] 
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MODERN DEVELOPMENT TENDENCIES OF THE WORLD ECONOMY 

Summary 
 

In the context of modern global economic relations, systemic research of the resource base 

and the raw material supply of the economy is of great importance.Globalization is a process of 

objective development of the modern period.This process requires optimal coordination of the 

world market with national and world production with national production, and also should take 

into account the national peculiarities and development trends of each country's industry, 

including the possibility of its entry into the world economy.The concept of globalization is so 

firmly established in the modern economic lexicon that its single-aspect interpretation makes it 

necessary to clarify the deep economic, socio-political and even civilizational structures. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli “Azərbaycan 2030: sosial-

iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamının 2.1-ci bəndində 

nəzərdə tutulmuş, hazırda son müzakirələr mərhələsində olan “2022-2026-cı illərdə sosial-

iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda iqtisadıyyatın şaxələnməsinə və investisiyaların cəlb olunmasına 

vergi siyasətinin effektiv dəstəyinin təmin edilməsi və investisiya mühitinin daha da 
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yaxşılaşdırılması üçün bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulur: İşğaldan azad edilmiş ərazilərin inkişafı 

üçün vergi təşviqlərinin tətbiq olunması; Yeni istehsal sahələrinin qurulmasına görə kapital 

qoyuluşlarına uyğun olaraq mənfəət vergisinə güzəştlərin verilməsi; Turizmin inkişafı üçün vergi 

təşviqlərinin verilməsi və s. 

“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərəcək sahibkarlıq subyektlərinin 

böyük bir hissəsinin investisiya təşviqi sənədi ala biləcəyini nəzərə alaraq, onlar üçün 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergi güzəştlərini xatırlatmaq istərdim. İnvestisiya 

təşviqi sənədi almış hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar həmin sənədi aldığı tarixdən 7 il 

müddətinə bir sıra vergiləri və rüsumları ödəməkdən azaddırlar: Hüquqi şəxslər və fərdi 

sahibkarlar əldə etdikləri mənfəətin (gəlirin) 50 faizinə görə mənfəət (gəlir) vergisi; 

Müvafiq investisiya layihəsi çərçivəsində investisiya vəsaiti hesabına əldə edilmiş 

əmlaklarına görə əmlak vergisi; Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan müvafiq 

torpaqlarına görə torpaq vergisi; Müvafiq təsdiqedici sənəd əsasında texnikanın, texnoloji 

avadanlıqların və qurğuların idxalına görə ƏDV və gömrük rüsumu. İşğaldan azad 

olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bütün layihələrin investisiya təşviqi sənədi verilən 

layihələrə aid edilir.  
İşğaldan azad edilən rayonlarımızda bərpa, yenidənqurma işlərinin aparılması və 

iqtisadiyyatın formalaşması Azərbaycanda iqtisadi artım tempini daha da sürətləndirəcək. 

 “Ağdam azsaylı rayonlardandır ki, torpaqlarının 92 faizdən çoxu məhsuldardır. Bu da aqrar 

sektorun inkişafına geniş imkanlar yaradır. Ağdamda kənd təsərrüfatının və sənayenin, 

iqtisadiyyatın digər sektorlarının inkişaf potensialı yüksəkdir. Ağdama yerli investisiya ilə yanaşı, 

xarici investisiyanın da cəlb edilməsi proqnozlaşdırılır. Bu baxımdan yalnız kənd təsərrüfatı 

məhsulları deyil, sənaye məhsullarının istehsal edilməsi, onların bir qisminin daxilə, bir qisminin 

xaricə ixracı nəzərdə tutulur1. 

Ağdam, eyni zamanda, böyük turizm potensialına malikdir. Belə ki, rayonun təbiəti və 

tarixinin turist cəlb etmək baxımından üstünlüyü var. Ağdamda xüsusilə yay turizm imkanları 

genişdir. Rayonda istehsal olunan məhsulların bir qismi “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi ilə ixrac 

olunacaq. Bu da rayonun qeyri-neft sektorunda ixraca xüsusi dəstəyindən xəbər verir. İlkin 

proqnozlara görə, işğaldan azad edilən ərazilərimiz aqrar sektorda əlavə 10 faizə yaxın dəyər 

yaradacaq. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatının artım tempini daha da sürətləndirəcək”. 

“İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının bərpası üçün geniş, əhatəli 

tədbirlər planı nəzərdə tutulur. İlk növbədə həmin ərazidəki torpaqlar bərpa olunmalı, 

meliorasiya, irriqasiya sistemləri quraşdırılmalıdır ki, kənd təsərrüfatına yararlı hala gəlsin. Eyni 

zamanda bu torpaqların təyinatı üzrə uçotu aparılmalıdır, yəni əkin, örüş, biçənək yeri olması 

müəyyənləşdirilməlidir. Bundan sonra bu torpaqların orada yaşayacaq insanların istifadəsinə 

verilməsi üçün müvafiq mexanizm əsasında tədbirlər həyata keçiriləcək”.  

Ölkəmizdə  bundan sonra insanların torpaqlarda əkin-biçinlə məşğul olması üçün təchizat 

sistemləri qurulmalıdır: “Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bununla bağlı aqroservis xidməti göstərən 

qurumu var. Həmin qurum vasitəsilə burada kənd təsərrüfatı texnikası ilə təminat sistemi 

qurulacaq, eyni zamanda özəl sektorun dəstəklənməsi, təşviqi mexanizmləri hesabına gübrə, 

toxum, pestisidlərlə təchizat sistemləri yaradılacaq. Paralel olaraq, heyvandarlıq 

infrastrukturunun qurulmasına da başlanılacaq. Bu rayonlarda infrastruktur, o cümlədən, fermalar 

dağıdılıb. İlk növbədə burada insanlar tərəfindən fermaların qurulması dəstəklənəcək. Bu 

                                                             
1 FED.AZ. Qarabağ Azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı - Necə İnkişaf Etdiriləcək   F.Fikrətzadə bildirib. 6 Noy 2020 
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fermaların iribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvanlarla təminatı üçün zəruri dəstək tədbirləri 

göstəriləcək”.  

Torpaqların işğaldan azad olunmasından sonra 155 min hektarlıq əkin dövriyyəsi bizim 

ümumi kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb olunacaq: “Proqnozlaşdırmalar göstərir ki, orada 400 

min başlıq iri buynuzlu və 1,5 milyon başlıq isə xırda buynuzlu heyvan sürüsü formalaşdırılacaq. 

Bu, o deməkdir ki, həm heyvandarlıq, həm də bitkiçilik üzrə indiki kənd təsərrüfatının həcminin 

8 faizi nisbətində orada ümumi məhsul istehsalı təşkil olunacaq.  

Bərpa olunandan sonra əkin dövriyyəsi ümumi ölkənin əkin dövriyyəsinin 7-8 faizi qədər 

olacaq, amma iri və xırdabuynuzlu heyvan sürüsünün ümumi ölkə göstəricisinə nisbəti 15-18 faiz 

olacaq. Bu da  onu göstərir ki, region daha çox heyvandarlıq zonasıdır. Konkret olaraq, buradan 

45 min ton ət, 200 min tondan çox süd istehsalı proqnozlaşdırılır. Nəzərə alsaq ki, bizim iri və 

xırda buynuzlu heyvan əti idxalımız təqribən 35 min ton artacaq. 

 İşğal zonasından olan insanlar uzun müddətdir kənd təsərrüfatından aralı düşüblər. Onların 

müasir kənd təsərrüfatı texnologiyaları üzrə bilik və bacarıqlarının yaradılması üçün onlara Kənd 

Təsərüfatı Nazirliyi tərəfindən məsləhət informasiya xidmətinin göstərilməsi, modul-peşə təlimi 

xidmətlərinin təşkil olunması əsas planlaşdırılan məsələlərdəndir. 

Azərbaycanda iqtisadi artım tempinin sürətləndirilməsində işğaldan azad edilən 

rayonlarımızdan bərpa yenidənqurma işlərinin aparılması iqtisadiyyatın formalaşmasında və 

digər sektorların inkişaf potensialının yüksəldilməsində əvəssiz rola malikdir. Eyni zamanda 

böyük turizim potensialının yaranmasına və inkişafına imkanlar yaradacaq. 
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Implementation of investments of business entities operating in the liberated territories, 

Attracting capital investments for the construction of new production facilities. Accelerate the 
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Məlumdur ki, maliyyə hesabatı - müəssisənin  fəaliyyətinin nəticəsində yaranan müvafiq 

maliyyə vəziyyətinin əks olunduğu  göstəricilər sistemi kimi qəbul edilir. Maliyyə hesabatlarının 

hazırlanmasının  məqsədi müəssisəyə operativ formada rəhbərlik həyata keçirmək  və hesabatın 

çoxsaylı istifadəcilərinə iqtisadi əhəmiyyətli  qərarların qəbul olunması məqsədilə uçot 

subyektinin maliyyə vəziyyəti, göstərdiyi fəaliyyətin nəticələri, həmçinin  maliyyə vəziyyətində 

baş verən dəyişikliklər barədə informasiyaların  təqdim olunmasıdır. Maliyyə hesabatı sadə və 

aydın olmalı, bazar iqtisadi mühitinə və beynəlxalq standartlra uyğun qurulmalı, obyektiv və 

düzgün olmalı, müəssisənin əmlakının qorunmasına xidmət etməli, vaxtlı-vaxtında 

formalaşdırılmalı və təqdim edilməlidir. 

Maliyyə  hesabatı  aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: 

 müəssisənin əmlakının vəziyyətini  və maliyyə durumunu, kredit qabiliyyətli olmasını 

müəyyənləşdirir; 

 investor və kreditorlara lazım olan obyektiv məlumatları təqdim edir; 

müəssisənin öhdəlikləri (qısa və uzunmüddətli kredit və borclar) üzrə tam və vaxtlı - 

vaxtında hesablaşma aparır;  

 tez və çətin satılan aktivləri müəyyən edir;  

 əsas və dövriyyə resurslarından düzgün istifadə olunması  imkan yaradır; 

 ehtiyat və məsrəfləri formalaşdırmaq üçün vəsait mənbələrinin artıqlıq və ya 

çatışmazlığını müəyyən edir;  

 gələcək dövrə görə  proqramlar, planlar və tapşırıqlar işləyib hazırlamağa imkan 

verir; 

 gözlənilən risk və gəlirlə əlaqədar informasiyalar verir; 

 geniş saylı istifadəçi tərəfindən iqtisadi qərarın  qəbulu zamanı subyektin maliyyə 

vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin  nəticələri və pul resurslarının  hərəkəti barədə faydalı ola 

bilən məlumatları təqdim edir;  

 müəssisənin əmlakının qorunması, məhsulun hazırlanma dəyərinin aşağı olması 

məqsədilə  yeni imkanlar tapır;  

 müəssisənin təsərrüfat ehtiyatları və öhdəlikləri, əmlakın tərkibi və formalaşma 

mənbələri, vəsait mənbələrinin dəyişilməsi haqqında məlumatlar təqdim edir; 

 mənfəətin yüksəldilması, müəssisədə maliyyə ilə əlaqədar vəziyyətin 

möhkəmləndirilməsi və ümumiyyətlə idarəetmə sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi prosesində 

geniş formada istifadə edilir [3, s.117,118].  

Bütün sadalananlar bazar iqtisadi münasibətləri  mühitində rəqib müəssisələr əhatəsində 

işləyən müəssisələr üçün vacib əhəmiyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatları hazırlanan zaman audit hesabatı bütün materiallar əsasında, tətbiqi 

maliyyə hesabatları standartlarına uyğun və müəssisənin doğru və ədalətli görüntüsünü nümayiş 

etdirərək qeyd-şərtsiz audit rəyinin təqdim olunmasını nəzərdə tutur. Auditor hesabatı, tətbiqi 

beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına uyğun olaraq, rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının 

hazırlanması və düzgün təqdim olunması məsuliyyətini aşkar şəkildə bəyan etməlidir. 

İdarəetmədə məsul şəxs kimi rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında məsuliyyəti 

auditor tərəfindən ətraflı izah edilməlidir. Onların aşağıdakılardan ibarət olduğunu göstərməlidir: 

 rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının tətbiqi maliyyə hesabatlar üzrə müvafiq tələblərə 

uyğun hazırlanması üzrə məsuliyyət; 
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 saxtakarlıqla və ya səhvən yaranan əhəmiyyətli təhriflər olmayan maliyyə hesabatlarının 

hazırlaya bilmənin əhəmiyyətini müəyyən edən daxili nəzarət üçün məsuliyyət. 

Bu, maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətini məhdudlaşdırır. 

Rəhbərlik Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq, maliyyə 

hesabatlarının hazırlanmasına və düzgün təqdim olunması və saxtakarlıqla və ya səhvən yaranan 

əhəmiyyətli təhriflər olmayan maliyyə hesabatları hazırlaya bilmənin əhəmiyyətini müəyyən edən 

daxili nəzarət sisteminin olmasına üçün görə məsuliyyət daşıyır.Deməli, rəhbərlik MHBS-ə 

müvafiq maliyyə hesabatları hazırlayarsa, müəssisənin MHBS-ə müvafiq maliyyə vəziyyəti, 

maliyyə icrası və pul vəsaiti axınını düzgün təqdim edən hesabatlar hazırlamaq, əhəmiyyətli 

təhriflərsiz maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi ilə əlaqəli daxili 

nəzarət sistemini yaratmaq, həyata keçirmək və əldə saxlamaq onların məsuliyyətidir [2s.717].  

Maliyyə hesabatlarının audit sisteminin fəaliyyətinin ən əsas problemlərini və auditdən 

yayınma hallarının bəzi səbəblərini qeyd etmək vacib şərtdir:  

 auditin əsas predmeti olan mühasibat uçotu və hesabatlılığı sahəsində, xüsusi olaraq 

maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosedurlarında boşluqların olması; 

 maliyyə qanunvericiliyinin pozulmasına görə adekvat tədbirlərin yetərincə yumşaq 

olması,  

 təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin özünün maliyyə hesabatlarının şəffaflığının təmin 

edilməsinin qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməmələri;  

 auditor xidmətinin keyfiyyətinin də qənaətbəxş halda olmaması;  

 audit sahəsi ilə bağlı maarifləndirici təbliğat işlərinin zəif olması;  

 auditor xidməti istifadəçilərinin auditə inamının yetərli səviyyədə olmaması;  

 auditorların peşə səviyyəsinin zəif olması;  

 təsərrüfat subyektləri tərəfindən də auditin faydasının mühüm qiymətləndirilməməsi və 

s.  

Azərbaycanda auditinin başqa nəzəri problemləri də vardır ki, bu sferada maliyyə-təsərrüfat 

obyektləri üzrə audit prosedurlarının tanınma, qiymətləndirmə, yerləşmə və başqa müddəalarını 

da göstərə bilərik.  

Hazırda maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsinin yoxlanılmasında audit  

fəaliyyəti aşağıdakı tədbirlərin yerinə yetirilməsini əsas şərt kimi qarşıya qoyur:  

* Azərbaycan Respublikasında maliyyə hesabatlarının audit fəaliyyətinin düzgün təşkili 

auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin qarşısını almaq və auditorların işinə sivil qaydada 

nəzarəti gücləndirərək  tənzimləyir; 

* maliyyə hesabatlarının auditinin  problemləri aradan qaldırılmaqla həm dövlət 

sektorunda, həm də özəl sektorda maliyyə ehtiyatlarının yönəldilməsinin və istifadəsinin 

məqsədli təyinatını, səmərəliliyini, tamlığını və vaxta müvafiqliyini müəyyənləşdirərək, maliyyə 

resurslarının formalaşdırılmasında və xərclənməsində ehtiyat mənbələrini üzə çıxarır; 

* audit xidmətinin təkmilləşdirilməsi maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarında və onların 

hesabatda əks olunmasında qanunçuluqdan və səmərəlilikdən kənarlaşmaları müəyyənləşdirərək 

aşkara çıxarılmış kənarlaşmaların səbəb-nəticə əlaqələrini təyin edir, yoxlanılan obyektdə işlərin 

yaxşılaşdırılmasına dair konkret təkliflərin və tövsiyyələrin işlənib hazırlanmasına imkan verir;  

* audit şirkətlərinin beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarının, beynəlxalq audit 

standartlarının tətbiqinə dair təşkilatların sistemli hazırlığını tənzimləmək və s.[1] 

Deməli, audit fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi müəssisələrdə   şəffaflığın və nəzarətin 

səviyyəsinin yüksəlməsi ilə nəticələnə bilər ki, bu da təsərrüft subyektlərində uçotun etibarlığını  

artırar. Düzgün qərarların alınması üçün müxtəlif hadisə və proseslərə ayrılıqda yanaşmaq, ona 
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təsir edən amilləri kompleks qiymətləndirmək və alınan nəticələri maliyyə hesabatında doğru 

şərh etmək, bir sözlə, maliyyə hesabatının imkanlarından düzgün istifadə etmək zərurəti yaranır.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И 

УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ ПРИ АУДИТЕ 
 

Мамедова А.Ф. 

Резюме 

Финансовая отчетность представляет собой структурированную финансовую 

отчетность, которая включает операции и финансовое положение предприятия. В статье 

отражены цели и задачи финансовой отчетности, составление финансовой отчетности и 

связанные с этим вопросы, проблемы аудита финансовой отчетности и направления их 

устранения.  

 

DIRECTIONS FOR THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND THE 

ELIMINATION OF PROBLEMS IN AUDITING 
 

Mammadova A.F. 

Summary 

Financial statements are structured financial statements that include the transactions and 

financial position of an entity. The article reflects the goals and objectives of financial reporting, 

the preparation of financial statements and related issues, the problems of audit of financial 

statements and the direction of their elimination.  

 

 

 

 

DAXİLİ AUDİT FUNKSİYASI ÜZRƏ AUTSORSİNQLƏ BAĞLI PROBLEMLƏR 
 

Dos.Əliyeva1 A.H.,  Şıxiyev2 N.E.  

SDU1, AKU2, Bakı 
 

Açar sözlər:  daxili audit, nəzarət, autsorsinq, problemlər, autsorsinqin çatışmazlıqları 

Keywords: internal audit, control, outsourcing, problems, outsourcing shortcomings 

 

Daxili audit mühasibat uçotunun yoxlanılması, qiymətləndirilməsi və hesabat təqdim 

edilməsi üçün təsərrüfat subyektinin müdiriyyətinin yaratdığı daxili nəzarət sisteminin ayrılmaz 

və vacib elementidir. Daxili audit başlıca olaraq müəssisə daxilində mal-material ehtiyatlarının 

itkisinin qarşısını almaq və bu məqsədlə lazımi tədbirlər görülməsi üçün zəruridir. Daxili audit 

müəssisə daxilində onun fəaliyyətinə qiymət verilməsi kimi, nəzarətin başqa növlərinin 

səmərəliliyinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi yolu ilə həyata keçirilən nəzarətdir. Daxili 

audit vasitəsilə müəssisə aktivlərinin hərəkətinə, menecment siyasətinə və onun keyfiyyətinə 
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nəzarət olunur. Bu funksiyanı həm müəssisənin öz işçiləri həm də kənar mütəxəssislər həyata 

keçirə bilərlər. Daxili audit fəaliyyətlərini həyata keçirərkən xarici auditorlar tərəfindən əldə 

edilmiş biliklər illik maliyyə hesabatları üzrə həyata keçirilən müstəqil audit yoxlamasının 

səmərəliliyini artıra bilər, çünki bu zaman daxili nəzarəti sənədləşdirmək, nəzarət riskini 

qiymətləndirmək və nəzarət yoxlanışını hazırlamaq üçün daha az vaxt tələb olunur. Bu hal 

effektiv və səmərəli audit proqramının hazırlanmasına və yanlış maliyyə hesabatlarının 

aşkarlanmasına kömək edə bilər. 

Daxili auditin məqsədi uçot siyasəti də daxil olmaqla, müəssisənin iqtisadi siyasətinə 

ekspert rəyinin verilməsindən və bütün struktur bölmələrinin həyata keçirdiyi müəsisədaxili 

nəzarətin səviyyəsinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Başqa sözlə, daxili audit daha geniş və 

müasir anlaşılmada nəzarət xarakterli vəzifələrdən başqa, iqtisadi təhlil, maliyyə strategiyasının 

müəyyənləşdirilməsi, bazar münasibətlərinin araşdırılması, idarəetmə məsləhətləri vəzifələrini də 

geniş əhatə edir. Daxili audit təsərrüfat subyektinin rəhbərliyinin göstərişi ilə müəssisə və 

təşkilatın tərkibində onun daxili sənədləri ilə tənzimlənən maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin qəbul 

olunmuş mühasibat uçotu qaydalarına uyğunluğunun və idarəetmə prinsiplərinin səmərəliliyinin 

yoxlanılması sistemidir [1]. Daxili audit müəsisə və təşkilatların tərkibində müstəqil struktur 

bölməsi və ya ştat vahidi kimi fəaliyyət göstərir və daxili nəzarət orqanı olmaqla, yalnız 

müəssisənin rəhbərinə və ya direktorlar şurasına tabedir, onun tələb etdiyi məsələləri araşdıraraq 

nəticələri haqqında yalnız onlara hesabat verir. Daxili audit müəssisədə şəffaf informasiya mühiti 

yaratmaqla, onun fəaliyyətinin daha dərin və əsaslı təhlilinə, daha səmərəli fəaliyyət sistemi 

yaratmaqla şərait yaradır.  

Daxili audit funksiyasının autsorsinqi həm korporasiyalar, həm də firmalar üçün 

əhəmiyyətli üstünlükləri təmin etdiyinə görə bu cür autsorsinq son illər ərzində geniş yayılmışdır. 

Müəssisə daxili audit məsrəflərini azaltmaqla və daxildə mövcud olması müəssisə üçün baha 

başagələcək autsorsinq firmasının geniş təcrübəsindən yararlanmaqla fayda əldə edə bilər. Sabit 

məsrəfli işçiləri dəyişkən məsrəfli xidmətlərlə əvəz etməklə ümumi məsrəflər azaldılır. 

Autsorsinqlə bağlı bir çox problemlər mövcuddur və bunlardan ən başlıcası müstəqilliyin 

mümkün pozulmasıdır. Bəzi müəlliflərə görə daxili auditin autsorsinqi biznes məsələlərinin 

effektiv həll yolu deyil və bu hal nəticə etibarilə, müəssisəyə heç bir fayda vermədən məsrəfləri 

artırır. Müəssisə xüsusilə digər funksiyaları autsorsinq edirsə bu zaman müəssisəyə fayda 

qazandıran, sadiq daxili audit şöbəsinin mövcud olması zəruridir. Müəssisəyə sadiq olan və ona 

mənfəət qazandıran şəxs digər funskiyaların autsorsinqi ilə bağlı riskləri izləməli və hesabat 

verməlidir. 

Daxili audit funksiyası üzrə autsorsinqlə bağlı problemlər vardır. Belə ki: 

1. Xarici audit firması daxili audit məsuliyyətini öz üzərinə götürdüyü təqdirdə bəzən əks 

təsir yarana bilər. Çünki bu zaman xarici və daxili audit arasında demarkasiya xətti itə bilər. 

Lakin bəzi ölkələrdə etik qaydalar xarici auditorlara daxili audit xidmətlərini təmin etməyi 

qadağan edir. 

2. Rəhbərlik qeyri-qanuni olaraq daxili audit firmasına təsir göstərərsə daxili audit 

funksiyasının müstəqilliyi təhlükə altına düşə bilər (məsələn, əgər rəhbərlik müqavilənin 

uzadıİmaması barədə hədə-qorxu gələrsə). 

3. Daxili audit firmasının işçi heyətinin təşkilatın hədəfləri, mədəniyyəti və ya biznes 

fəaliyyəti ilə bağlı məlumatsız olma riski həmişə var. 

4. Bəzən autsorsinq qərarları funksiyanın effektivliyinin mənfi təsirə məruz qala bilmə 

ehtimalına məhəl qoyulmadan məsrəflər nəzərə alınmaqla qəbul edilir. Riski minimuma 

endirmək üçün həyata keçirilən audit fəaliyyətinin müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilməsi 

əhəmiyyətlidir. 
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5. Audit funksiyasının autsorsinqi zamanı audit heyətinin münasibliyi və fəaliyyət göstərmə 

imkanları mənfi təsirə məruz qala bilər. 

6. Daxili və xarici audit funksiyalarının oynadıqları rolun təkrarlanması riski onların hər 

ikisinin etibarına xələl gətirə bilər. Bu riskdən qaçmaq üçün müəssisə daxili audit işini xarici 

auditora tapşırmamaq strategiyasına əməl edə bilər. 

7. Autsorsinq edilmiş firmanın audit heyətinə nəzarətin çatışmazlığı audit normativlərinin 

qorunmasını çətinləşdirə bilər. 

8. Daxili auditorun sadiqliyi və ya etibarlılığı şöbənin autsorsinq edilib-edilməməsi 

haqqında qərar verərkən nəzərə alınmalı olan əsas məsələlərdəndir. Mühasibat uçotu firmasının 

müəssisənin daxili nəzarət sistemini lazımi qaydada yoxlamaq üçün kifayət qədər həvəsli olub-

olmayacağını müəyyən etmək çətindir. Bu zaman rəhbərlik autsorsinqi seçmək əvəzinə özünün 

daxili audit şöbəsini saxlamağı üstün tuta bilər [2,3]. 

Daxili audit funksiyasının autsorsinqinin çatışmazlıqlarını aşağıdakı şəkildə də 

qruplaşdırmaq olar: 

Biznes haqqında bilik: daxili auditin autsorsinqini həyata keçirən zaman müəssisə 

daxilindəki audit heyəti autsorsinq firmasının audit heyəti ilə müqayisədə müəssisənin biznes 

fəaliyyətləri və strategiyası haqqında daha yaxşı biliyə sahib olacaq. Ona görə də daxili şöbənin 

işçiləri təşkilatın daxili nəzarət sistemini daha yaxşı qiymətləndirə bilərlər. 

Müstəqillik: Rəhbərlik qeyri-qanuni olaraq daxili audit firmasına təsir göstərərsə 

(məsələn,əgər rəhbərlik müqavilənin uzadılmaması ilə bağlı hədə-qorxu gələrsə) daxili audit 

funksiyasının müstəqilliyi təhlükə altına düşə bilər. 

Təşkilatın hədəfləri, işgüzar mədəniyyəti və biznes fəaliyyəti ilə bağlı məlumatsızlıq: Daxili 

audit firmasında çalışan işçi heyətinin təşkilatın hədəfləri, işgüzar mədəniyyəti və biznes 

fəaliyyəti ilə bağlı məlumatsız olma riski həmişə mövcuddur. 

Münasiblik: Audit funksiyasının autsorsinqi zamanı audit heyətinin çevikliyi və hazırlığı 

mənfi təsirə məruz qala bilər [3]. 

 Deməli, daxili audit təsərrüfat subyekti rəhbərliyinin göstərişi ilə müəsisə və təşkilatın 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin qanunvericiliyinə və qəbul edilmiş mühasibatuçotu qaydalarına 

uyğunluğunun və idarəetmə prinsiplərinin səmərəliliyinin müstəqil yoxlanılması sistemidir. 

Daxili audit müstəqil, təminatverici və məsləhətverici fəaliyyət olub, müəssisədə idarəetmə 

nəzarəti sisteminin ayrılmaz hissəsidir və onun məqsədi müəssisənin idarəetmə sisteminin 

səmərəliliyini qiymətləndirməkdir. Bu məqsədlə müəssisədə yaradılan daxili audit bölməsi 

tərəfindən mühasibat hesabatının düzgünlüyü, xərclər smetasının icrası və əmlakın qorunması 

üzərində nəzarətin həyata keçerilməsi, habelə istehsalın təşkili üsullarının, müxtəlif bölmələrin 

qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması sayəsində nail olunur. 

Daxili audit təkcə pozuntuların qeydə alınması və onların aradan qaldırılmasına nəzarətin həyata 

keçerilməsi ilə məhdudlaşmır. O, hər şeydən əvvəl aşkara çıxarılmış kənarlaşmaların səbəb-

nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməklə, yoxlanılan obyektdə işlərin yaxşılaşdırılmasına imkan 

verir. Daxili audit xidmətinin təşkil edilmədiyi müəssisə və təşkilatlarda nəticə etibarilə büdcəyə 

vergi ödənişlərində səhvlərə gətirib çıxaran mühasibat və vergi qanunvericiliyinin pozulması riski 

artır.  
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Summary 
 

Recently, the country's increasing focus on entrepreneurship, national production, budget 

issues, and activities that can help improve the well-being of the country's population in general 

has quickly paved the way for the expansion of auditing services and its component internal 

audit. The article provides detailed information on the importance and purpose of internal audit 

activities, outsourcing of internal audit function, shortcomings of outsourcing and related 

problems. 
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Müasir dövrdə audit fəaliyyətinin təşkilində bir sıra prinsiplərin nəzərə alınması vacib şərt 

kimi qarşıya qoyulmuşdur. Belə ki, mühasibat uçotu dəqiq qurulmalı və təkmilləşdirilməli, aktiv 

əməliyyatların həyata keçirilməsinə nəzarət edilməli, vəsaitlərin səmərəli yerləşdirilməsi 

yoxlanılaraq müəsisənin ödəmə qabiliyyəti və likvidliyi təhlil olunmalı, maliyyə fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi və onun dayanıqlığının artırılması üzrə tövsiyələr hazırlan-

malı, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsi yüksəldilməli, müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı olan 

maliyyə, vergi qanunvericiliyi və digər uyğun qanunvericilik aktları barədə məsləhətlər verilməli, 

ümumilikdə maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili nəticəsində müəssisənin işi proqnozlaşdırılma-

lıdır. Bu baxımdan audit səmərəli idarəetmənin əsas aspekti olan “nəzarət və səlahiyyət bölgüsü” 

sisteminin ayrılmaz hissəsi olmqla müstəqil qiymətləndirmə funksiyasıdır. Onun əsas məqsədləri 

aşağıdakılardır [1] : 

 * rəhbərliyin öz öhdəliklərini icra edib-etmədiyini qiymətləndirmək (effektiv və səmərəli 

əməliyyatlar baxımından);  

 * təşkilatın müvafiq bütün qayda və qanunlara uyğun fəaliyyət göstərib-göstərmədiyini 

müəyyən etmək;  

 * daxili nəzarət sisteminin ölçüsü və əhatə dairəsinin qənaətbəxş olmasını müəyyən 

etmək;  

 * hər hansı müəyyənləşdirilməmiş risklər və daxili nəzarət çatışmazlıqları, eləcə də qayda 

və qanunlara uyğun gəlməyən istənilən vəziyyətlə bağlı hesabat vermək;  

 * daxili nəzarət sistemində həyata keçirilməli olan təkmilləşdirilmiş dəyişikliklərlə bağlı 

tövsiyələr vermək və s. 
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Bunlarla yanaşı olaraq vurğulamaq lazımdır ki, müasir bazar iqtisadiyyatının tələblərinə 

cavab verən, yüksək keyfiyyətli auditor xidmətləri göstərən yerli auditor təşkilatlarının olmasına 

baxmayaraq müəssisələrdə daxili və ya sərbəst auditior fəaliyyətindən kifayət qədər istifadə 

olunmaması onların səmərəli fəaliyyət göstərməsində maneçiliklər yaradaraq uçot  və 

hesabatların tərtib olunub təqdim olunmasında da əngəllər yaradır. Audit sahəsində yaranan 

problem və çatısmazlıqlara fikrimcə, maliyyə nəzarəti orqanları üçün müvafiq qanunvericiliklə 

təsdiq edilən nəzarətin aparılmasının vahid norma, standart və qaydalarının hazırlanmamasını, 

nəzarət orqanları üçün bir sıra kadr hazırlığının qənaətbəxş olmamasını və başqalarını nümunə 

çəkmək olar. Bu kimi problemlərə aşağıdakıları aid etmək olar [2] : 

 Auditor xidmətinin həyata keçirilməsində beynəlxalq audit standartlarının və Peşəkar 

Mühasiblərin Etik davranış kodeksinin tətbiqinin qanunvericilikdə olmaması;  

 Auditor təşkilatı yaradılarkən və fəaliyyətinə başlayarkən tərkibində lisenziyası olan 

auditorun olması kimi tələbin təsbit olunmaması;  

 Auditor xidmətinin həyata keçirilməsi prosesində məcburi audit subyektinin rəhbərlərinin 

eyni zamanda vəzifəli şəxslərin hüququ, vəzifəsi və məsuliyyətinin qanunvericilikdə təsbit 

edilməməsi;  

 Audit sahəsində ədalətli rəqabətin təmin edilməsi istiqamətində qanunvericilikdə 

müddəaların olmaması;  

 Auditor təşkilatlarında da daxili nəzarət sisteminin vacibliyinin qanunvericilikdə təsbit 

edilməməsi;  

 Auditin həyata keçirilməsi zamanı şəffaflığın təmin edilməsi üzrə müddəaların 

qanunvericilikdə göstərilməməsi;  

 Auditorların korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə sahəsində öhdəliyinin və 

məsuliyyətinin qanunvericilikdə müəyyən edilməməsi; 

 Auditorların peşəkarlıq səviyyəsinin daha da artırılması və mütəmadi olaraq kadr 

hazırlığının icbariliyi haqqında qanunvericilikdə müddəaların öz əksini tapmaması;  

 Auditorlar Palatasının özünün fəaliyyəti barəsində ictimaiyyət qarşısında hesabatlılığının 

yəni, hesabatın açıq dərc edilməsinin qanunvericilikdə təsbit olunmaması;  

 Fəaliyyətin əsas gostəriciləri olan illik dövriyə həcmi, işçilərin sayı ilə bağlı auditin əhatə 

dairəsinin daha da dəqiqləşdirilməsi üzrə hüquqi mexanizmin olmaması;  

 Müstəqil auditorlarla təsərrüfatın müxtəlif subyektləri, başqa sözlə desək audit komitələri 

və daxili auditorları arasında yaradılmış olan əlaqələrə dair müddəaların olmaması;  

 Müstəqil auditorun da hesabatının təsərrüfat subyektinin maliyə hesabatlarının ayrılmaz 

tərkib hissəsi kimi hələ də tanınmaması.  

Fikrimizcə, auditin problemləri aradan qaldırılmaqla həm dövlət sektorunda, həm də özəl 

sektorda maliyyə ehtiyatlarının yönəldilməsinin və istifadəsinin məqsədli təyinatını, 

səmərəliliyini, tamlığını və vaxta müvafiqliyini müəyyənləşdirərək, maliyyə resurslarının 

formalaşdırılmasında və xərclənməsində ehtiyat mənbələrini üzə çıxarmaq, qanunçuluq və 

səmərəlilik çərçivəsində aşkara çıxarılmış kənarlaşmaların səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyən 

etmək vacib şərtdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz amillərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Auditorlar 

Palatası 2016-cı ildə öz fəaliyyətini “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməyə, ölkə 

Prezidenti tərəfindən imzalanmış digər qanun, fərman və sərəncamlara, habelə Palata Şurasının 

2015-ci il 18 dekabr tarixli 271/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının və Palata Şurasının 2016-cı il üzrə iş planlarına, Azərbaycan 

Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasına, eləcə də Auditorlar Palatasının 
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Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının həqiqi üzvü kimi üzərinə götürdüyü öhdəliklərə və digər 

sənədlərə müvafiq olaraq qurmuşdur.  

Dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi nəzarətlə yanaşı, ictimai nəzarətin, o cümlədən 

müstəqil auditin rolu getdikcə artır. Eyni zamanda, yeni dövrün çağırışlarını nəzərə alaraq, 

iqtisadi islahatların indiki mərhələsində audit sistemini yenidən qurmaq, onun təsirliliyini 

artırmaq və beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını gücləndirmək sahəsində çox iş görülməlidir. 

Azərbaycanda auditor xidmətinin inkişafı və tətbiqinin genişləndirilməsi son dövrlərdə qəbul 

olunmuş və uğurla yerinə yetirilmiş bir sıra mühüm dövlət proqramlarında müstəqil auditin vacib 

problemlərinin müəyyənləşdirilməsi və həlli sayəsində mümkün olmuşdur. Şəffaflığın artırılması, 

korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, maliyyə hesabatlığının təkmilləşdirilməsi, 

maliyyə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyinin artırılması, açıq və demokratik prinsiplərə 

əsaslanan dövlət quruculuğunun sürətləndirilməsi, regionların və sahibkarlığın süni maneələr və 

müdaxilələr olmadan inkişaf etdirilməsi kimi mühüm məqsədləri özündə ehtiva edən Dövlət 

Proqramları çərçivəsində Auditorlar Palatası bir çox mühüm problemlərin həllinə cəlb olmuşdur. 

Ötən dövr ərzində Auditorlar Palatası 7 dövlət proqramının iştirakçısı olmuş və üzərinə düşən 

vəzifələri tam yerinə yetirmişdir. 2016- cı ildə də bu sahədə işlər uğurla davam etdirilmişdir. 

Auditorlar Palatası qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq qurumlarla birgə 

dövlətimizin mənafeyinin qorunması istiqamətində prinsipial mövqeyə əsaslanan fəaliyyətini bu 

gün də davam etdirir [3]. Ötən illərdə olduğu kimi 2016-cı ildə də Azərbaycan auditinin əldə 

etdiyi uğurlar, onun möhtərəm Prezidentimizin sözlərilə desək, Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin 

möhkəmləndirilməsinə xidmət etməsi ölkəmizdə auditin inkişafına güclü siyasi dəstəyin 

mövcudluğu ilə əlaqədardır ki, buna görə də, Azərbaycan auditorları ilk növbədə ölkə 

Prezidentinə minnətdardırlar. Qətiyyətlə demək olar ki, belə diqqət və qayğı dünyanın heç bir 

ölkəsinin auditorlarına müyəssər olmamışdır. İşin təhlilindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

Azərbaycan Respublikasında müasir dövrdə təsərrüfat subyektlərinin audit  fəaliyyətinin  təşkili bu 

sahədə aktual  problemlərin həlli yollarının araşdırılmasını və maliyyə hesabatlarının auditinin 

aparılmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin genişlənməsini tələb edir.  
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provides detailed information on the importance and purpose of audit activities, serious problems 

in the implementation of audit services and areas for improving audit. 
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Postkonflikt ərazilərin iqtisadi fəaliyyət strukturu çoxşaxəlidir və güclü resurs potensialı 

tələb edir. Bu ərazilərdə perspektiv iqtisadiyyat sahələrinin formalaşdırılması və intensiv inkişaf 

etdirilməsi vacib şərtdir. Ərazilərin operativ şəkildə inventarlaşdırılmasının aparılması onu 

göstərir ki, dövlətimiz bu regionun potensialını daha operativ olaraq hərəkətə gətirməyi strateji 

məqsəd kimi qarşıya qoymuşdur. İşğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi ölkə iqtisadiyyatının 

gücünün artırılmasını təmin etməklə yanaşı, iqtisadiyyatımızın rəqabət qabiliyyətinin 

gücləndirilməsinə, yüksək texnologiyalar əsaslı iqtisadiyyat sahələrinin yaradılmasına, dayanıqlı 

iqtisadi artım mənbələrinin formalaşdırılmasına, milli gəlirin yüksəlməsinə imkan verəcəkdir. 

Postkonflikt ərazilərin bərpası və inkişaf etdirilməsi ölkə iqtisadiyyatına əlavə qatqılar vermək 

potensialına malikdir [2]. Hesab edirik ki, kənardan cəlbolunan investisiyalar da lazımdır, amma, 

ilk növbədə, ölkəmiz özünün iqtisadi gücünə və maliyyə potensialına xüsusi diqqət yetirməlidir. 

Bu ərazilərin səmərəli şəkildə bərpa olunması ölkə iqtisadiyyatının imkanlarının 

genişləndirilməsinə əlavə mənbələr formalaşdıracaqdır, xüsusilə, regional iqtisadi inkişafda yeni 

metodoloji-praktiki yanaşmaların ortaya çıxacağı qənaətindəyik.  

İşğaldan sonrakı dövrdə kompleks yanaşma yolu ilə ərazilərin sosial-iqtisadi 

dirçəldilməsinin təşkili və sürətləndirilməsi tədbirləri reallaşdırılmalıdır. Düşünülmüş və 

əsaslandırılmış strateji, eyni zamanda, konseptual yanaşmalara söykənmiş dövlət iqtisadi siyasəti 

formalaşdırılmalıdır. Postkonflikt ərazilərin bərpa edilməsinə strateji yanaşmalar olduqca 

vacibdir və özündə, ilk növbədə, obyektiv reallıqları, yaxın və uzaq perspektivləri ehtiva 

etməlidir. Bundan əlavə, ölkəmizin bu sahədə milli iqtisadi maraqları ilə uzlaşdırılmış prioritet 

fəaliyyət istiqamətləri artıq müəyyənləşdirilmişdir. İşğalsonrakı ərazilərin bərpası və inkişaf 

etdirilməsi ilə bağlı dövlətimizin iqtisadi siyasətinin 2030-cu ilədək olan sosial-iqtisadi inkişafa 

dair Milli Prioritetləri hazırlanmış və təsdiq edilmişdir [1].  

Təbii ki, bir sıra təklifəflərin nəzərə alınması bu proseslərin daha səmərəli təşkilinə imkan 

verə bilər:  

 işğaldan azad olunmuş ərazilərin yüksək potensiala malik, həm də perspektivli sosial-

iqtisadi inkişaf istiqamətlərinə uyğun olaraq bərpa və dirçəliş konsepsiyasına üstünlük verilməsi;  

 dirçəldilməsi nəzərdə tutulan ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafında tələb olunan maliyyə 

təminatı və investisiyaların cəlbi mexanizmlərinin həlli istiqamətində mühüm tədbirlərin 

görülməsi;  

 bu ərazilərdə davamlı və sistemli tədbirlərin maksimum səmərəli olması, məcburi 

köçkünlər və ümumilikdə cəmiyyət, ölkə əhalisi tərəfindən məmnunluqla qarşılanması və 

qiymətləndiriməsi üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən kompleks tədbirlərin və sərf olunan 

maliyyə resurslarının şəffaflığı, səmərəliliyi, təyinatı üzrə istifadə olunmasının daim xüsusi 

diqqət mərkəzində saxlanılması və s.  

Qeyd etdiyimiz təkliflərin reallaşdırılması üçün ilk növbədə idarəetmənin müxtəlif 

istiqamətlər üzrə  problemləri ayrı ayrılıqda müəyyənləşdirilməli, onların inkişafı istiqamətində 
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uçotun təşkili prinsipləri və bu sahədə yaranan problemlər, uçot və hesabatın MHBS-na uyğun 

təşkili və tərtib edilməsi, xərclərin idarə edilməsi səmərəliliyinin artırılması problemləri, 

maliyyələşmə və pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotunun MHBS-na uyğun təşkili və 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində hələ çox işlər görülməlidir.  

Fikrimizcə, müasir  iqtisadi şəraitdə işğaldan azad olunmuş ərazilərin inkişafı istiqamətində 

uçotun aparılması bu sahədə uçot siyasətinin düzgün qurulmasını tələb edir ki, bu da ilk növbədə 

uçotun keyfiyyətinin yaxşılaşmasını təmin edir. Belə ki, uçot informasiyaları vaxtlı-vaxtında 

olmalı, müvafiq idarəetmə qərarı qəbul etmək üçün zəruri idarəetmə məlumatlar sistemi təmin 

edilməlidir. Bu cür tələbin qoyulması uçot məlumatlarının MHBS-na uyğun düzgün qurulmasının 

əsas aparıcı istiqamət olması ilə bağlıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, uçot əsasən təsərrüfat subyektində istehsal olunan məhsul, 

görülmüş işlər və göstərilən xidmətlərin hesablanmasını həyata keçirməklə xəгсlərdən səmərəli 

istifadə edilməsinə nəzarət edir. Uçotda mühasibat uçotunun kompüterləşdirirlməsi, uçot və 

hesabatların Maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara uyğun tərtib edilməsi önəmli rol 

oynayır. Uçot aparılan andan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müəssisənin fəaliyyətinin 

xüsusiyyətləri ətraflı tədqiq edilməli, inventarlaşma periodik aparılmalı, uçot siyasətində əks olunan 

mühasibat və vergi uçotunun aparılmasının əsas prinsipləri və metodları işlənib hazırlanmalı, 

qanunvericiliyə uyğun olaraq mühasibat və vergi uçotunun bütün sahələrinin sənədləşdirilməsinə 

dair təlimatlar işlənməli, müəssisədə sənəd dövriyyəsi sistemi rəsmiləşdirilərək müntəzəm təhlil 

edilməli, uçotun avtomatlaşdırılması yolu ilə onun əmək sərfiyyatı baxımından optimal təşkili 

həyata keçirilməlidir və s. Bununla əlaqədar olaraq, müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotu, 

idarəetmə uçotu ayrıca deyil, mühasibat maliyyə uçotu ilə paralel şəkildə, kompüterləşdirilmiş 

ucot sistemində daha əlverişli şəkildə yerinə yetirilə bilər.  

Mühasibat uçotunda kompüter uçotunun tətbiq edildiyi müəssisələrdə uçot registrləri rus 

dilində işlənir. Müəssisələrdə müxtəlif xarici ölkələrdən (Rusiya Federasiyası, Türkiyə, İngiltərə, 

Almaniya, ABŞ və s.) gətirilmiş proqramlar üstünlük təşkil etdiyi üçün belə proqramların 

istismarı zamanı uçot registrlərinin Azərbaycan dilində işlənməsi və formalaşdırılması  qeyri-

mümkündür. Belə proqramların bəzilərində məlumatları Azərbaycan dilində daxil  etmək 

mümkün olsa da, uçot registrlərinin xarici məzmunu, şərti sabit informasiyalar və çıxış-nəticə 

informasiyaları əcnəbi dillərdə alınır ki, bu da respublikamızda kompüter mühasibatlığının 

inkişafını ləngidir və ana dilimizin kompüter texnikasında tətbiqini məhdudlaşdırır. Ona görə də 

bir tərəfdən Azərbaycan dilində mühasibat uçotu proqramlarının yaradılması istiqamətində 

aparılan işlər sürətləndirilməli, digər tərəfdən isə ümumdünya miqyasında qəbul edilmiş 

“Microsoft Excell”, “Microsoft Word” və digər bu kimi qlobal tətbiqi kompüter proqramlarının 

Azərbaycan versiyaları işlənib hazırlanmalıdır. Bir çox hallarda yaradılmış uçot registrlərinin adı, 

forması, quruluşu və informasiya əlaqələri mühasibat uçotunun mövcud standartlarından heç 

birinin tələblərinə uyğun gəlmir [3]. Müasir dövrdə müəssisə və təşkilatlarda uçotun 

kompüterləşdirilməsində ixtisaslaşdırılmış mühasibat uçotu proqramları ilə yanaşı, bir çox kütləvi 

kompüter proqramlarından da istifadə olunur ki, belə proqramlarda da mühüm rol oynayan 

informasiyaların toplanması, əks etdirilməsi, işlənməsi və müxtəlif formalı cədvəllərin tərtib 

edilməsi üçün əlverişli imkanlar daha da formalaşmalıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki,  mühasibat uçotu və hesabatların təşkilinin müasir dövrün 

tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri  ölkəmizdə  həyata keçirilən tədbirlərin günü-

gündən genişlənərək sürətli inkişafına səbəb olacaqdır. Bu istiqamətdə hazırlanan Azərbaycan 

iqtisadiyyatının strateji yol xəritələri və Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 

strateji yol xəritələri, Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabət 

qabiliyyətliliyini, inklüzivliyini və sosial rifahın daha da artırılmasını təmin edəcəkdir.  
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Aparılmış tədqiqat göstərir ki, uçotun təşkili prinsipləri və bu sahədə yaranan problemlər, 

uçot və hesabatın MHBS-na uyğun təşkili və tərtib edilməsi istiqamətində daim təhlil aparılmalı, 

eyni zamanda Azərbaycan dilində mühasibat uçotu proqramlarının yaradılması istiqamətində 

aparılan işlərin sürətləndirilməsi, uçotun avtomatlaşdırılması zamanı mühasibatlığın əsas 

elementlərindən olan hesablar planı, hesablar planı qarşısında qoyulan daha qlobal xarakterə 

malik tələblər, əməliyyat jurnalı, ilkin sənədlər və uçot registrlərinin tətbiqi, mühasibatlıqda 

kompüterin tətbiqi şəraitində müəssisənin uçotunun təşkil edilməsi üçün müxtəlif və çoxsaylı 

uçot registrlərinin  formalaşdırılması araşdırılmalıdır. 
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As a consequence of the increase in the importance of foreign direct investment, different 

theories have been introduced about the motives of multinational companies to invest in foreign 

direct investment, the country to be invested, and the entry strategies. In addition, factors that 

play a role in withdrawing direct foreign capital investments and the differences between 

countries without attracting direct foreign capital investments have been investigated [1]. The 

thesis, entitled "The International Operations of National Firms" by Hymer, gave a new 

perspective to foreign direct investment and multinational corporations, on the assumption that 

underpaid competition conditions exist in the markets. When the studies made after the 1970s are 

examined, it is tried to explain the foreign direct investments among the countries through 

different theories such as incomplete competition, industrial organization, product life cycle [2]. 

Lizondo states the theories of direct foreign investment are based on the theory of full 

competition market hypothesis, theories based on conditions, and other theories of foreign direct 

investment [3]. Besides, direct foreign investment theories can be classified according to whether 

they are micro, macro, or strategic factors that determine foreign direct investment. In this study, 

the classification used by, Lizondo, Agarwal, and Moosa will be preferred. The reason why this 

classification is preferred for its explanatory purposes is that it should classify foreign direct 

investments according to market conditions and allow for a holistic approach to the issue [4],[5]. 

In this respect, firstly based on the assumption of full competition market theories will be 

examined and then the theories of direct foreign investment will be referred to based on the 

assumption of an incomplete competition market. Missing competition market theories based on 

the assumption are based on the theories that are developed after the theories based on the 

assumption of the perfect competition market and the higher explanatory power of a foreign 

direct investment. According to Kindleberger and Caves, companies need to have some 

advantages when investing in a new market, compared to local firms [6],[7]. According to this 

theory, which is also referred to as HKC (Hymer-Kindleberger-Caves) Tradition, oligopolistic 

industrial structures are the underlying causes of foreign capital investments. There are some 

monopoly advantages when the investing firm compares to the domestic local companies. In 

response to these advantages, foreign companies have disadvantages arising from risk and 

uncertainty when they establish a production site in a country and compete with local firms. For 

this reason, in order for the investments of foreign companies to be realized, they must acquire 

some important advantages that arise from the market structure. The concept of internalization 

was originally proposed by Coase in 1937 [8]. Coase defined the firm concept by relating it to the 

market. According to Coase, a company’s asset cause is to reduce transaction costs by way of the 

price mechanism. Process costs are costs incurred and incurred by firms during the process of 

writing and negotiating contracts to set product prices and perform all processes. According to 

this hypothesis, direct foreign investment is the lack of international mobility of some of the 

factors of production such as labor and natural resources. The lack of mobility also causes the 

costs of production factors to varying from region to region. Horst used this hypothesis to explain 

US foreign direct investment in Canada in his study[9]. According to the trade theory, the choice 

of location for international production depends on factor costs. Firms prefer countries that have 

lower production costs when they invest to reduce costs. Transport and telecommunication 

infrastructure, the quality and quantity of the business, the reliability of local suppliers, the 

availability of natural resources, and the impact of foreign direct investment [10]. To develop the 

eclectic theory by presenting a synthesis of industrial organization, internalization, and 

geographical position theories. According to this theory for the firm to be in direct foreign capital 

investment, three conditions must be fulfilled. These include ownership, internalization, and 

geographical location advantages [11]. 
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As opposed to other firms, the firm that will make the foreign direct investment will be able 

to compete in foreign markets must have its own unique advantages. These advantages arise from 

tangible and intangible sources. These advantages can be used anywhere in the industry in which 

the company operates, or where it originated from the country of origin. These advantages can be 

attributed to the fact that a company’s advantages are that firm has superiority. Access to market 

and raw material sources, access to scale economies, patents, trademarks, management skills 

possessing intangible assets such as; Size, monopoly power is examples of these advantages. In 

addition, a production facility opened in a different country can benefit at a lower cost from the 

main company's support for cheap inputs, market knowledge, management skills, research, and 

development [11]. Geographical location advantages are only available to companies in a 

particular region; Non-transferable, irrevocable tax, and production instead of selling from place 

to place the cost of transportation is the advantages arising from such factors. Multinational 

corporations are characterized by exchange rate differences to be able to benefit from transfer 

pricing, maintain oligopolistic behavior, to control uncertainty in the behavior of local consumers 

they prefer to make direct foreign investment because of the reasons and reasons for market 

failures differ according to the countries. According to the eclectic paradigm, all sorts of 

international production realized in all countries can be explained by the above conditions. 

Countries, industries, and corporations can not have all of these advantages at the same time, but 

the composition and the existence of these advantages may change over time [11]. 
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Аннотация 
 

Целью данной статьи является теоретическое исследование прямых иностранных 

инвестиций. В настоящее время прямые иностранные инвестиции являются достаточно 

актуальной темой. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это поток денежных 

средств, организованный такой единицей, как компания или физическое лицо, который 

направлен на бизнес, расположенный в другой стране. Существенной особенностью 

прямых иностранных инвестиций является то, что это инвестиции, которые устанавливают 

эффективный контроль над принятием решений иностранным бизнесом или, по крайней 

мере, существенно влияют на него. В этой статье мы упомянем несколько важных теорий, 

которые подчеркивают важность ПИИ в экономике принимающих стран и стран-

инвесторов. 
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Tədqiqatçıların hesablamalarına görə dünyanın qlobal problemlərinin həlli üçün hər il 1 

trilyon dollar tələb olunur. Eyni zamanda bu qədər vəsait hərbi məqsədlər üçün və silahlanmaya 

sərf edilir [1,156].  

Əkinçilik və heyvandarlığın inkişafı və genişləndirilməsi nəticəsində böyük miqdarda 

torpaq ehtiyatları tənəzzülə uğramışdır. Amerika alimlərinin hesablamalarına görə, planetdə 

əkilən torpaqların hər il 24 milyard t. məhsuldar qatı zay olur, itirilir. Dünyada mövcud olan 

yararlı torpaq sahələrinin 60 %-i zəif, 30 %-i orta, 10 %-i güclü tənəzzülə uğrayır, xarab olur 

[2,s.42].  

Dünya əhalisinin sürətlə artdığı, təbii ehtiyatların tükəndiyi bir şəraitdə ərzaq təhlükəsizliyi 

məsələsi özünü daha kəskin şəkildə büruzə verir. Ümumdünya Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 

Təşkilatı (FAO) ekspertlərinin fıkrincə, 2012-ci ildə inkişaf etməkdə olan ölkələrin 1,1 milyard 

əhalisinin hətta minimal səviyyədə ərzaq təminatı ehtiyatı olmamışdır. Bu ölkələrdə hər il 

aclıqdan 13- 18 milyon nəfərin aclıqdan ölməsi qeydə alınır. Bunun da yarıdan çoxunu uşaqlar 

təşkil edir [3,123].  

Demək olar ki, bütün mütərəqqi bəşəriyyət cəmiyyətin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsinə dair öz qüvvələrini birləşdirmişlər. 

Qlobal ərzaq təhlükəsizliyi probleminin getdikcə kəskinləşməsi 1974-cü ildə BMT-nin 

Roma şəhərində keçirdiyi Ümumdünya Ərzaq Konfransının geniş müzakirəsinə səbəb olmuşdur. 

Bu konfransda ərzaq qıtlığı və aclığa qarşı birgə mübarizə üçün Ümumbəşəri Deklorasiya qəbul 

edilir, belə halların yaranmasının qabaqcadan öyrənilməsi və xəbərdarlıq edilməsi, tədbirlər 

görülməsi tövsiyə edilir. Bundan sonra Avropa Komissiyası ərzaq təhlükəsizliyi proqramını 

təsdiqləmiş, 2000-ci ildə Azərbaycan höküməti bu proqrama qoşulmaq üçün Memorandium 

imzalamışdır [1,s.14].  
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Ümumdünya Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramında irəli sürülmüş prinsiplərə əsasən, ərzaq 

təhlükəsizliyi bütün insanların həmişə aktiv və sağlam həyat tərzi üçün kifayət qədər ərzaq əldə 

edə bilməsi imkanının mövcudluğu ilə təmin edilmiş olur. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 

Təşkilatının (FAO) ərzaq təhlükəsizliyinə verdiyi tərifə görə «ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadiyyatın 

elə bir vəziyyətidir ki, bu halda şəxsiyyətin fiziki və sosial inkişafı, ölkə əhalisinin sağlamlığının 

və artımının təmin edilməsi üçün keyfiyyətinə, çeşidinə və həcminə görə kifayət qədər hamının 

və hər kəsin ərzaq məhsulları, içməli su və digər məhsullar ilə təminatına zəmanət verilir. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, dövlətin ərzaq təhlükəsizliyi o vaxt 

təmin edilir ki, ölkə ərazisinə xaricdən ərzaq məhsullarının daxil olması dayandıqda ərzaq 

böhranı baş verməsin və bazarda satılan kənd təsərrüfatı xammalının və ərzağının ümumi 

həcmində yerli istehsal taxıl üzrə 90%, kartof 95%, şəkər 80% bitki yağı 80%, ət və ət 

məhsulları, süd və süd məhsulları 85-90%, balıq məhsulları üzrə 80-85%-dən az olmasın. 

Məlumdur ki, insan həyatının saxlanması üçün zəruri olan əsas elementlərdən biri sağlam qidadır. 

Məhz təmiz ekoloji kənd təsərrüfatı sistemi sağlam torpaq, sağlam bitki, sağlam heyvan, sağlam 

ərzaq və sağlam ətraf mühitin mövcudluğu üçün şərait yaradan kənd təsərrüfatı modelidir. Bu 

modelin tarixi bir əsrə yaxın olsa da, onun tətbiqinin genişləndirilməsi son vaxtlara təsadüf edir 

Yaranmış bu vəziyyətdən çıxış yolu kimi, ekoloji kənd təsərrüfatının tətbiqinin 

genişləndirilməsinə başlandı. FAO-nun 2014-cü ildə apardığı son araşdırmalarda dünyada 33 

milyon hektar sahədə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirilir. Hazırda dünyada ən 

böyük ekoloji əraziyə malik ölkələr sırasında Avstraliya (12,1 mln.ha), Çin (3,5 mln.ha), və 

Argentina (2,8 mln.ha) yer alır. Bu məhsulları ən çox istehlak edən ölkə isə Almaniyadır. 

Ölkəmizdə hazırda 20 min hektardan çox sahədə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları 

yetişdirilir [3, s.124].  

Azərbaycanın Ərzaq Təhlükəsizliyinin Milli Proqramında əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin 

strategiyası müəyyən edilir, ona nail olmağın taktikası göstərilir. Onun əsas iki istiqaməti 

müəyyənləşdirilmişdir: a)ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilmə siyasəti; b) ərzaq məhsullarından 

səmərəli istifadə və ölkə əhalisinin sosial müdafıə siyasəti. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi milli 

istehsalın inkişafı və kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrindən səmərəli istifadədən bilavasitə 

asılıdır. 

Göründüyü kimi, yararlı torpaqlardan istifadə forması kəskin dəyişmişdir. Üzümlüklərin 

kütləvi məhv olması, çay plantasiyalarının qismən azaldılması hesabına artan əkinə yararlı 

torpaqlardan əsasən ərzaq mənşəli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün istifadə edilir. 2015-

ci ildə dənli bitkilər əkini ümumi əkinlərin 62%-nə bərabər olmuşdur, kartof, tərəvəz və bostan 

bitkiləri əkininin xüsusi çəkisi 5%-dən 13%-ə qalxmışdır. Təbiidir ki texniki və heyvandarlıq 

üçün yem bitkiləri əkini xeyli azalmışdır. Ölkənin əkinə yararlı torpaqlarının 45%- dən təyinatı 

üzrə istifadə olunmur. Yararlı torpaqlardan tam və təyinatı üzrə istifadəyə nail olunması ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan ərzaq 

çatışmazlığı və aclıq meylləri olan ölkələr sırasına daxil edilmir. Burada əhalinin ərzaq 

məhsulları istehlakının səviyyəsi FAO və ÜST-ün təklif etdiyi normadan azdır. Adambaşına 

gündəlik ərzaq istehlakı təhlükəsizliyin real həddindən xeyli aşağıdır. Ölkə əhalisinin ərzaq 

təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi və daha da yaxşılaşdırılması, habelə fövqəladə hallarda və 

təbii fəlakətlərdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə dövlət ehtiyatlarının 

yaradılması zəruri hesab edilir. Mövcud yararlı torpaqlardan, o cümlədən əkinə yararlı 

torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsi ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 

milli iqtisadiyyatın rolunun artırılması və yaxın gələcəkdə beynəlxalq bazardan asılılığının 

azaldılmasının potensial imkanlarından sayılır. Əmək qabiliyyətli əhalinin iqtisadi fəallığının 

artırılması, tam məşğulluğun təmin edilməsi ərzaq təhlükəsizliyinin əsas amillərindəndir. Bazar 
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sivilizasiyasında obyektiv surətdə baş verən inkişaf meyli kimi səciyyələndirən qloballaşma 

müxtəlif ölkənin iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi və istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

üçün əlavə imkanlar yaradır. Bu obyektiv prosesin sayəsində istehsal xərclərinə qənaət edilir, 

dünya miqyasında resursların yerləşdirilməsi optimallaşdırılır, milli bazarlarda əmtəələrin çeşidi 

genişləndirilir və onların keyfiyyəti yüksəldilir, elmin, texnikanın və mədəniyyətin ən münasib 

nailiyyətlərindən geniş istifadə olunur. FAO ekspertlərinin hesablamalarına görə 2030-cu ilədək 

dünyada taxıl istehsalı 20-21% artaraq 2149-2150 mln. tona (taxıla olan tələbat isə 2675 mln. ton 

olacaqdır), dəniz məhsullarından istifadə 100 mln. tona (tələbat 168 mln, ton) qədər artacaqdır. 

1985-ci ilə qədər ərzaq məhsullarının artımı hər il 30 mln. tona, 1985-1995-ci illərdə 12 mln, tona 

bərabər olduğu halda, 1996-2030- cu illərdə o, azalaraq hər il 9;mln. tona düşəcəkdir. Bu dövrdə 

tələbin dinamikası isə əks istiqamətdə hərəkət edəcəkdir. Çünki yer kürəsinin əhalisi 2030-cu ildə 

təqribən, 8,9 mlrd. nəfər (illik artım 90 mln. nəfər) təşkil edəcək və bu, dünyanın regionları üzrə 

qeyri-bərabər bölünəcəkdir. Dünyada baş verən dəyişikliklər bütün milli ərzaq sistemlərinə mənfi 

təsir edir, ərzaq təhlükəsizliyinə təhlükə yaradır. Ərzaq təhlükəsizliyi probleminin çox cəhətli 

xarakteri onun təmin edilməsinin daha bir yolunun axtarılıb tapılmasını zəruri edir. Burada onun 

optimal variantı aşağıdakı elementlərin birbiri ilə əlaqələndirilməsi ola bilər:  

1) yerli ərzaq istehsalının səviyyəsinin qorunub saxlanması və daha da genişləndirilməsi; 

 2) dayanıqlı idxalın təmin olunması; 

 3) zəruri miqdarda ərzaq ehtiyatlarının yaradılması.  

Mövcud vəziyyətdən asılı olaraq, bunlardan hər biri hər hansı bir ölkədə həlledici, aparıcı 

element ola bilər. Bu sahədə ən mühüm məsələ ölkədə böhran baş verdikdə istehlak, etmək üçün 

daxili ərzaq ehtiyatlarının yaradılmasıdır. Milli ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi prosesində 

ölkələrin əksəriyyəti üçün ən əhəmiyyətli məsələ istehlakın səviyyəsi ilə ərzaqla özünü təmin 

etmə arasında səmərəli nisbətə nail olunması məsələsidir. Beləliklə, kənd təsərrüfatı məhsulları 

bazarlarının başlıca qlobal iqtisadi problemi ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməkdən 

ibarətdir. Üç elementin - yerli istehsal, idxal, ictimai ehtiyatların yaradılması-optimal 

əlaqələndirilməsi səmərəli ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin yaradılmasına imkan verir. Yerli 

istehsal idxalın kifayət qədər və münasib olması ilə əlaqədar risqlərin sığortalanmasına qarşı 

istifadə olunan vasitədir. Ehtiyatın yaradılması müvəqqəti hal olsa da, qəflətən baş verə biləcək 

ərzaq çatışmazlığının aradan qaldırılması üçün kifayət qədər səmərəli tədbirdir. Bəs, bu sahədə 

Azərbaycanda vəziyyət necədir. Bu barədə statistik məlumatlara əsasən mühakimə yürütmək olar 

[5,s-13-14].  

Məlumatlara əsasən aşağıdakı ən ümumi nəticələri çıxarmaq mümkündür:  

1) Ölkəmizin ən çox idxal etdiyi bitkiçilik məhsulları taxıl, o cümlədən ərzaq buğdadır; 

2) Ölkəmiz, demək olar ki, xaricdən bostan məhsulları idxal etmir, çox az miqdarda isə 

qoyun və keçi əti və ət məhsulları, habelə quş əti idxal edir;  

3) Azərbaycandan ixrac olunan bitkiçilik məhsulları içərisində meyvə və giləmeyvə, 

tərəvəz və kartof xüsusi yer tutur;  

4) Dənlilər, o cümlədən ərzaqlıq buğda, kartof, tərəvəz, bostan məhsulları, süd və süd 

məhsulları üzrə daha çox itkiyə yol verilir;  

5) Ən zəruri bütün məhsullar üzrə kifayət qədər ehtiyat yaradılır. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является теоретическое исследование прямых иностранных 

инвестиций. В настоящее время прямые иностранные инвестиции являются достаточно 

актуальной темой. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это поток денежных 

средств, организованный такой единицей, как компания или физическое лицо, который 

направлен на бизнес, расположенный в другой стране. Существенной особенностью 

прямых иностранных инвестиций является то, что это инвестиции, которые устанавливают 

эффективный контроль над принятием решений иностранным бизнесом или, по крайней 

мере, существенно влияют на него. В этой статье мы упомянем несколько важных теорий, 

которые подчеркивают важность ПИИ в экономике принимающих стран и стран-

инвесторов. 
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Son illərdə qloballaşma prosesinin dərinləşməsi və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya 

bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafına və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə 

əlverişli şərait yaradır.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsalın davamlı inkişafına nail olunması 

iqtisadiyyatın real sektorunda çoxukladlı iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını özündə əks etdirir. 

Nəticə etibarilə bu proses, iqtisadiyyatın bütün sahələrində azad rəqabət mühitinin inkişaf 

etdirilməsində istehsalçıların iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunmasına əsaslanır. Bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində istehsal münasibətlərinin inkişafı istehsalçıların iqtisadi müstəqilliyinin 

təmin edilməsi ilə şərtlənir ki, bu da son nəticədə ölkənin ərzaq məhsullarına olan tələbatın 

ödənilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Bazar iqtisadiyyatında hər bir ölkənin qarşısında duran ən 

mühüm vəzifə sosial-iqtisadi inkişaf problemlərini səmərəli şəkildə həll etmək və əhalinin ərzaq 

məhsullarına olan tələbatını ödəməkdən ibarətdir.  

Qeyd etmək lazındır ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində ərzaq təminatı probleminə, 

həm də qloballaşma meylləri də əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Belə ki, qloballaşma prosesinin 

dərinləşməsi, eləcə də iqtisadiyyatın ifrat dərəcədə liberallaşması fonunda ərzaq təminatı sistemi 

kifayət qədər aktuallıq kəsb etməkdədir.  

.Ölkənin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasında başlıca amil qida məhsullarına olan 

tələbatın ödənilməsində yerli istehsalın xüsusi çəkisinin yüksəldilməsinə nail olunmasıdır. Bu isə 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinindən bilavasitə asılıdır. Beləliklə, müasir şəraitdə ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin ən mühüm amili kimi ərzaq məhsullarına olan 

tələbatın ödənilməsində yerli sahibkarlıq qurumlarının rolunun artırılmasına nail olmaq mühüm 

vəzifələrdən biridir [2, s.16].  

Bazar iqtisadiyyatında hər bir ölkənin qarşısında duran ən mühüm vəzifə sosial-iqtisadi 

inkişaf problemlərini səmərəli şəkildə həll etmək və əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatını 
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ödəməkdən ibarətdir. Son illərdə qloballaşma prosesinin dərinləşməsi və dünya təsərrüfat 

sisteminə inteqrasiya bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafına və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsinə əlverişli şərait yaradır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsalın davamlı 

inkişafına nail olunması iqtisadiyyatın real sektorunda çoxukladlı iqtisadiyyatın 

formalaşdırılmasını özündə əks etdirir. Nəticə etibarilə bu proses, iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində azad rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsində istehsalçıların iqtisadi müstəqilliyinin 

təmin olunmasına əsaslanır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal münasibətlərinin inkişafı 

istehsalçıların iqtisadi müstəqilliyinin təmin edilməsi ilə şərtlənir ki, bu da son nəticədə ölkənin 

ərzaq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. 

Hazıda dühya bazarında ərzaq məhsullarının, o cümlədən buğdanın qiymətində artım 

müşahidə olunur.Buna səbəb isə əlverişsiz hava şəraiti,iqlim dəyişiklikləri,protoksionist 

siyasət,dəyişən xərclərin artımı,böhran,müharibə təhlükəsi,dünyada buğdaya olan təklifin tələbi 

ödəmək ücün kifayət etməməsi və s. kimi amilləri ğöstərmək olar.Dünyada buğda istehsalının 

52%-ni başlıca buğda istehsalcısı olan Cin,Hindistan,Rusiya,ABŞ və Fransanın payına düşür. 

Rusiya isə ərzaq təhlükəsizliklərini riskə atmamaq ücün bazara müdaxilə edir,buğda ixracını 

məhdudlaşdıran siyasət aparır,buğda ixracına vergi tətbiq edir.Cin dövləti isə 2021-ci ildən buğda 

ehtiyatı yığmaq qərarına gəlməklə yanaşı ,öz fermerlərindən aşağı qiymətlə buğdanı tədarük 

edərıköz ərzaq ehtiyatınıartırmaq ücün istifadə edir.Buğdanın qiymətinin qalxmasının 

səbəblərindən biri də buğda istehsalına cəkilən xərclərin, əsasən də 

gübrələrin,toxumun,yanacağın,məhsulun saxlanması ilə əlaqədar xərclərin və s,artmasıdır. Dünya 

bazarında buğdanın qiymətinin bahalaşması prosesi ona olan tələbatın müəyyən bir hissəsini 

idxal hesabına ödəyən ölkələrdə buğda və un məmulatlarinin qiymətlərinin bahalaşmasına gətirib 

cıxarmışdır.Dünyada 30 ölkə buğdaya olan daxili tələbatından cox məhsul istehsal edir, 170 ölkə 

isə, o cümlədən Azərbaycan tələbatın müəyyən hissəsini  idxal hesabına ödəyir.Bu isə həmin 

ölkələrin ixrac edən ölkələrdən asılılığına səbəb olur. 

Buğdanın ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas kənd təsərrüfatı məhsulu 

olmasını nəzərə alsaq onun istehsalının nə qədər vacib olduğunu başa düşmək olar.Ona görə də 

ərzaq buğdasının istehsalına üstünlük verilməsi başlıca şərtdir.Bu səbəbdən dövlətin aqrar 

siyasəti daima göstərilən problemin həii edilməsinə yönəldilməklə yanaşı,aqrar sahənin inkişafna 

diqqət və qayğısi artırılmışdır.Buğdaya olan tələbatının əsasən yerli istensal hesabına 

ödənilməsinə nail olmaq ücün buğda istehsalının həcminin artırılması vacibdir. 

2020-ci ildə respublikamizda cəmi əkin sahəsi 1,6 mln. ha. olmuşdur.Cəmi əkin sahəsində 

dənli və paxlalı bitkilər 989,1 min ha. olmuş onun da 588,4 min hektarında buğda 

əkilmişdir.Görundüyü kimi cəmi əkin sahələri icərisində dənli və paxlalı bitkilərin payı 60,6 %, 

dənli və paxlalı bitkilərdə buğda istehsalının payı 59,5 % təşkil etmişdir.Cəmi əkin sahəsində 

buğda istehsalı 36,1% təşkil etmişdir [3 s.73].   Araşdırmalar göstərir ki, işğaldan azad olmuş 

ərazilər kənd təsərrufatının inkişaf etdirilməsi baxımından cox əlverişlidir.Torpaq balansı 

məlumatlarına əsasən işğaldan azad olmuş ərazilərdə 200 min hektardan cox torpaq sahəsinin 

əkin ucun istifadə ediləcəyini proqnozlaşdırmaq olar. Dövlət Statistika Komitəsinin 

məlumatlarına əsasən 1980-ci illərdə bölgədə 139,8 min hektar əkin sahəsi mövcud olmuşdur 

ki,onun da 55%-i taxilın,35%-i isə üzümün payina düşmüşdür.1980-ci iliərin statistikası əsas 

göturülməklə gələcəkdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında 232,3 min hektar 

sahədə əkinlərin olacağını ,taxıl əkini sahəsinin 149,6 min hektar,kartof,tərəvəz və bostan 

sahələrinin 15,1 min hektar,meyvə və giləmeyvə istehsalının 13,4 min hektar, üzüm istehsalının 

isə 6,2 min hektar olacağinı proqnozlaşdırmaq olar.Əkin sahələrinin proqnozlarına əsasən 

bölgədə taxıl istehsalını 486,5 min tonacatdırmağı proqnozlaşdırmaq olar. 
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Beləliklə işğaldan azad olmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları əkin 

dövriyyəsinə cəlb etməklə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında ölkə üzrə taxil 

ıstehsalını 12,6 % artırmaq mümkün olacaq [5]. 

Ölkəmizdə 2016-cı illə müqayisədə 2020-ci ildə buğda ilə  üzrə özünü təminetmə aşağı 

səviyyədədir.2021-ci ilin yanvar ayından başlayaraq dünya bazarında bir ton buğdanın qiyməti 

240 dollardan 286 dollaradək,Rusiyada isə 300 doliardan cox artmışdır. 

Respublikamizda 2021-ci ildə buğdaya olan illik tələbatın təqribən 3.1 mln.ton olduğunu 

nəzərə alsaq onun yalnız 1,9 mln.tonu daxili istehsal,1,3 mln.tonu isə idxal hesabına 

ödənilmişdir. Respublikamizda ərzaq buğdası ilə özünütəminetmə səviyyəsi orta hesabla 59,5% 

təşkil edir,tələbatın 40-45%-i isə idxal hesabına ödənilir. Azərbaycan buğdanı əsasən 

Rusiya,Qazaxıstan və Ukraynadan idxal edir. 

Hökumət tərəfindən beynəlxalq bazarlarda baş verən proseslərin daxili bazara təsirini 

azaltmaq məqsədi ilə bir sıra tədbirlər həyata kecirilməsinə baxmayaraq hələ ərzaq buğdası 

sahəsində idxaldan aslı vəziyyətdəyiq. Fikrimizcə bu sahədə idxaldan asılılıq səviyyəsini 

azaltmaq ücün aşağdakı tədbirlərin ğörülməsi məqsədəuyğundur: 

-buğda istehsalında məhsuldarlığın yüksəldilməsi; Buğda istehsalının məhsuldarlığı 2016-cı 

ildə orta hesabla 31,3sen/ha, 2017-ci ildə 30,5 sen/ha, sen/ha2018-ci ildə 30,0 sen/ha, 2019-ci 

ildə 32,1sen/ha və 2020-ci ildə 31,8sen/ha olmuşdur. Göründüyu kimi orta məhsuldarlıq 

səviyyəsi cox aşağıdır [4,483].Məhsuldarlığın artırılması ölkənin ərzaq buğdasına olan tələbatını 

əsasən  daxili istehsal hesabına ödənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buğda istehsalında 

yüksək məhsuldarlığa nail olmaq ücün daha məhsuldar və sortların yetişdirilməsi vacibdir. 

Respublikamizda seleksiya işlərinin zəif olması məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olur 

ki,bunun nəticəsində buğda istehsalı azalır. 

-istehsal olunan buğdanın keyfiyyətini yüksəitməklə ərzaq təyinatlı buğda istehsalına 

üstünlük verilməsini; 

-əkin sahələrinin suvarma suyu ilə davamlı təminatının yaxşılaşdırılmasını; 

-torpağın mümbitliyinin yaxşılaşdırılmasını; 

-Yerli keyfiyyətli ərzaqliq buğda istehsalının stimullaşdırılmasını; 

-taxil istehsalı ilə məşğul olan fermerlərin,fərdi sahibkarların aqrotexniki qaydalara əməl 

edilməsi ücün maarifləndirilməsini; 

-öz tələbatımızı ödəyəcək həcmdə buğda istehsal etmək ücün torpağin az olmasını;  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin kənd təsərrüfatı təyinatlı mümbit torpalar olmasını nəzərə 

alsaq bu sahədə gələcəkdə böyük uğurlar əldə edə bilərik.Belə kı,1990-cı ilədək respublikamızda 

istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 40 faizə qədəri Qarabağ iqtisadi rayonun payına 

düşürdü.250 min hektardan cox məhsuldar torpaqların böyük hissəsi taxılcılıq ücün istifadə 

edilirdi. [1,35]. Respublikada taxıl istehsalının 14,3 %-i bu torpaqların payına düşürdü.Azad 

olunmuş ərazilərdə hökumətin həyata kecirdiyi geniş tədbirlər nəticəsində gələcəkdə Qarabağ və 

Şəqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında ənənəvi və müasir aqrar təsərrüfatların yaradılması 

nəticəsində bu ərazilərdə buğda istehsalının 200 min tona çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur ki, 

bunun nəticəsində ölkənin buğdaya olan təlabatının 6,7 faiz  artirmaq mümkün olacağını 

proqnozlaşdırmaq olar.Beləliklə yaxın gələcəkdə  təkcə Qarabağ və Şəqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarını da nəzərə alsaq ərzaq buğdası  ilə özünütəminetmə səviyyəsini  65.7 %-ə catdırmaq 

mümkündür. Göstərilən bütün amilləri nəzərə almaqla  gələcəkdə ərzaqlıq buğda ilə 

özünütəminetmə səviyyəsini 85 faizə catdırmaq olar.  

 

 

 



128 

 

Ədəbiyyat 
 

1. İbrahimov İ.H. Regionların və işğaldan azad edimiş ərazilərin inkişaf istiqamətləri. 

(Monoqrafiya). Bakı: “Kooperasiya” nəşriyyatı, 2022, 240 s. 

2. Власов М.К. Основы экономической безопасности: учебное пособие / М. П. Власов, А. 

К. Моденов. – Санкт-Петербург: СПбГАСУ, 2017. – 220  

3. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. Statistik məcmuə.Bakı 2021.775 s 

4. Azərbaycanın statistik göstəriciləri.Bakı 2021. 

5. https://aqroekonomiks.a.. 
 

Summary 

The development of a free competitive environment in all sectors of the economy is based 

on ensuring the economic independence of producers. The most important task facing each 

country today is to effectively address the problems of socio-economic development and meet the 

needs of the population in food. 
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Son illər dünya iqtisadiyyatı, o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatı mürəkkəb, ciddi 

sınaqlarla müşayət olunan proseslərlə üz-üzədir. Dünyada baş vermiş pandemiya, iqtisadi 

əlaqələrin pozulması, iqtisadi aktivliyin aşağı düşməsi hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatına ciddi 

təsir göstərmişdir.   

Azərbaycan bu gün postpandemiya ilə yanaşı postmüharibə dövrünü də yaşayır. Bununla 

belə ölkəmizdə həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət, görülən zəruri tədbirlər nəticəsində ümumi 

iqtisadi dinamika, iqtisadi göstəricilər müsbətdir: ümumi daxili məhsulun (ÜDM) artım tempi  

2021-ci ildə 5,6 % artıb, qeyri-neft sektorunda isə artım göstəricisi 7,2 %-ə bərabərdir.[2] Təbii 

ki, bu artıma təsir edən bir çox səbəblər var: bu bütövlükdə iqtisadiyyatın diversifikasiyası 

nəticəsində mümkün olub. Eyni zamanda bu nəticələrin əldə olunmasının səbələrindən biri də - 

ölkədə aparılan islahatların tərkib hissəsi olan, iqtisadiyyatda qedən proseslərə uyğunlaşan, çevik 

və fəal vergi siyasətinin həyata keçirilməsidir.  

Son illər ərzində Azərbaycanda həyata keçirilən vergi siyasətinin başlıca prioritetlərini 

dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarının təmin edilməsi, iqtisadi artımın bərpasında vergi təşviq 

alətlərindən fəal istifadə edilməsi, vergi ödəyicilərinə xidmətlər çeşidinin və biznesin fəaliyyətinə 

effektiv vergi nəzarətin qurulmasında rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi məsələləri təşkil edib.  

Yerinə yetirilən vergi islahatları üzrə əldə edilən nəticələrə diqqət yetirək. 

2021-ci ildə iqtisadi artımın bərpa olunması nəticəsində dövlət büdcəsinə vergi 

daxilolmalarının dinamikasında artım davam etmiş, ilin yekunlarına görə proqnozlarda nəzərdə 

tutulandan daha artıq vəsaitlərin səfərbər olunmasına imkan yaranmışdır. Belə ki, 2021-ci ildə 
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dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları üzrə 8.529,2 mln. manat vəsait daxil olub. Daxilolmaların 

həcmi proqnoza nisbətən 17,6 faiz, əvvəlki illə müqayisədə 15,5 faiz çox olub. Cəmi vergi 

daxilolmalarının cəmi büdcə gəlirlərində payı 2021-ci ildə 32,3 faiz təşkil edib. Bu göstərici 

2020-ci ilin müvafiq göstəricisindən (29,9 faiz) 2,4 faiz çoxdur.[3] 

Əldə olunan fiskal nəticələrdə iqtisadi artımla yanaşı, şəffaf münasibətlərin qurulması, 

"kölgə iqtisadiyyatı"nın miqyasının azaldılması, biznes fəaliyyətinin və gəlirlərin 

leqallaşdırılması ilə əlaqədar atılan addımların da böyük rolu olub.  

Son bir neçə ildə həyata keçirilən islahatların ayrılmaz tərkib hissəsi məhz “kölgə 

iqtisadiyyatı”nın azaldılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər olmuşdur. "Kölgə iqtisadiyyatı" 

iqtisadi təhlükəsizliyimizə ciddi risk yaradan əsas faktorlardan biridir və dövlətin büdcəsinə ciddi 

təhdidlər yaradır. “Kölgə iqtisadiyyatı”nın qısa bir müddət ərzində qarşısını almaq mümkün 

deyil. Hər il  vergi qanunvericiliyində də, vergi inzibatçılığında da aparılan bütün islahatlarda 

şəffaflaşmanın artırılması və haqsız rəqabətin qarşısını almaq məqsədi daşıyan təkmilləşdirmələr 

aparılır. Bu təkmilləşmələrin əsas hədəfi “kölgə iqtisadiyyatı”nın aradan qaldırılması, qanunsuz 

sahibkarlıqla mübarizənin genişləndirilməsidir. Bu tədbirlər cəza siyasəti, yaxud müxtəlif 

sanksiyaların artırılmasına nisbətən daha çox rəqəmsallaşma, üçüncü şəxslərdən, yəni ayrı-ayrı 

subyektlərdən məlumatların toplanması, onların keyfiyyətli rəqəmsal emal olunması yolu ilə 

mümkün qədər vergidən yayınmaların, vergilərin minimallaşmasının qarşısının alınması ilə bağlı 

tədbirlərdir.  

Bu tədbirlərin nəticəsidir ki, "kölgə iqtisadiyyatı"nda cəmlənmiş dövriyyələrin "ağarması" 

prosesi sürətlənib. Bu, bəyan edilən dövriyyələrin, daxili istehsalın və ticarətin göstəricilərində, 

ticarət əməliyyatlarında sənədləşmənin səviyyəsində, elektron qaimələrin dövriyyədəki payında, 

bağlanmış əmək müqavilələrinin sayında özünü büruzə verir.  

2021-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə qeyri-neft sektoru üzrə dövriyyə 27,4 faiz artaraq 92,1 

mlrd. manata çatıb. Ən çox dövriyyə artımları xidmət (62,7 faiz), ticarət (28,9 faiz), sənaye (22,7 

faiz) sahələri üzrə müşahidə olunub, o cümlədən pərakəndə ticarət üzrə artım 27,7 faiz olub. 

Qeyri-neft sektorunda ƏDV üzrə dövriyyənin həcmi əvvəlki illə müqayisədə 27,8 faiz, elektron 

qaimə faktura üzrə dövriyyənin həcmi isə 23,9 faiz artıb. Bank sektorundan keçən dövriyyələrin 

artımı da müşahidə olunur: özəl sektorun bank sistemində cari hesablarının cəmi qalığı 2021-ci 

ildə 34,3 faiz artıb. Qeyri-neft özəl sektoru üzrə əmək müqavilələrinin sayı isə cəmi əmək 

müqavilələrinin sayında 45,9 faiz təşkil edib ki, bu da 2019-cu ilin əvvəli ilə müqayisədə 7,4 faiz 

çoxdur.[3] 

"Kölgə iqtisadiyyatı"nın miqyasına təsir göstərən mühüm göstəricilərdən biri olan 

nağdlaşma səviyyəsi üzrə də müsbət dəyişikliklər əldə edilib. Nağd pul kütləsinin manatla geniş 

pul kütləsində xüsusi çəkisi 2021-ci ilin əvvəlindəki 53,1%-dən ilin sonuna 45,8%-ə enib. 2017-

ci ilin sonuna bu göstərici 60,1% təşkil edirdi. 

Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin elektronlaşdırılması və onların çeşidinin 

artırılması istiqamətində görülən tədbirlərdən danışdıqda isə, deyə bilərik ki, bu tədbirlər daim 

vergi islahatlarının həyata keçirilməsinin prioritet istiqamətlərdən hesab olunub. Azərbaycanın 

vergi sistemi dünyanın ən qabaqcıl ölkələrində tətbiq olunan əksər vergi xidmətlərini vergi 

ödəyicilərinə təqdim edir, göstərilən elektron xidmətlərin sayı isə hal-hazırda 60-dan çoxdur. Bu, 

vətəndaşlara göstərilən ən geniş elektron xidmətlər toplusundan biridi. Vətəndaşlara vergi 

orqanları ilə təmas imkanı verən bütün proseslər elektronlaşdırılıb. 

Hazırda qarşıda duran əsas hədəf mövcud olan və kifayət qədər uğurla fəaliyyət göstərən 

elektron vergi inzibatçılığını rəqəmsal vergi idarəetməsinə transformasiya etməkdir. Bu məqsədlə 

2021-ci ildə Dövlət vergi Xidmətinin Rəqəmsal Transformasiya Şurası yaradılıb. Rəqəmsal 
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Transformasiya Şurası vergi idarəetməsində tətbiq edilən rəqəmsal yanaşmanın və həllərin daha 

da genişləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir.  

Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən bu günə qədər bir sıra uğurlu rəqəmsal layihələr də həyata 

keçirilib. Bunların sırasında yeni nəsil kassa aparatlarının və "ƏDV geri al" layihəsinin tətbiqini 

misal göstərmək olar. Hazırda ölkə üzrə 52 mindən yuxarı yeni nəsil nəzarət kassa aparatı 

quraşdırılıb və vergi orqanı birbaşa obyektə getmədən, kassa məlumatlarını çıxarıb oxumadan 

vergi ödəyicilərinin gündəlik əməliyyatlarının həcmini məsafədən müşahidə edə bilir. 2021-ci ilin 

göstəricilərinə görə, NKA-lar üzərindən həyata keçirilən dövriyyənin həcmi 1,8 dəfə artıb. Bu o 

deməkdir ki, bir rəqəmsal alət ödəyicinin qapısını döymədən müvafiq sahədə pərakəndə şəkildə 

əməliyyatların həcmini bu qədər artırıb.  

Təbii ki, vergi orqanı məlumatı nə qədər tez və dürüst alirsa, bu vergi ödəyicisinin vergi 

öhdəliklərinin çevik şəkildə müəyyən olunmasına gətirib çıxarır. Bu, vergi auditinin keyfiyyət 

göstəricilərinə də bilavasitə təsir edir.  Baxmayaraq ki, vergi yoxlamalarının sayı 2018-ci illə 

müqayisədə 4,5 dəfə azalıb, bir yoxlamaya düşən vergi daxilolmasının həcmi 4 dəfə artıb. Bu isə 

onu göstərir ki, nə qədər məsafədən çox alınmış məlumatlar emal edilirsə, bir o qədər də az vergi 

yoxlamasına gedilir. Yəni, yalnız risklər əsasında müəyyən olunan yoxlamalara gedilir və real 

risklər üzrə də daha çox vergilər hesablanır. 

Vergi Xidməti tərəfindən perspektiv layihələrin də işə salınması gözlənilir. İlin sonunadək 

"e-taxes.gov.az" portalının yeni versiyasının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu layihə 

vasitəsilə sahibkarlara göstərilən mövcud xidmətlərin daha sadə və asan interfeys üzərindən 

həyata keçirilməsi təmin olunacaq. Digər bir layihə isə "AVİS-2" sistemi adı ilə daha mütərəqqi 

rəqəmsal həllərə əsaslanan bir elektron platformanın hazırlanmasıdır. Bu platforma vasitəsilə 

daha çevik və daha çox məlumatların emalı mümkün olacaq. Daha bir yeni layihə isə kiçik və 

orta sahibkarlara müxtəlif mobil tətbiqlər vasitəsilə vergiləri ödəmək, bəyannamələri və 

hesabatlarını verməyə imkan yaradacaqdır.  

Ümumiyyətlə son illərin vergi islahatlarını nəzərdən keçirdikdə, bəzi aksizli mallar üzrə 

aksiz dərəcəsinin artırılması istisna olmaqla (Azərbaycanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, 

beynəlxalq təşkilatların tövsiyyə və tələbləri nəzərə alınmaqla alkoqollu içkilərə və tütün 

məmulatlarına münasibətdə aksiz dərəcələrinin artırılması siyasəti aparılır), qalan dəyişikliklərin 

məhz sahibkarın xeyrinə edildiyini görə bilərik. Dövlət iqtisadi prioritetləri müəyyən edir və yeni 

bir sahayə investisiya qoyuluşunu təşviq etmək üçün yeni güşətlər və müasir təşviq alətləri verir. 

Yəni, vergi sistemində aparılan islahatlar yeni strateji inkişaf çərçivəsində ölkənin ümumi iqtisadi 

siyasətini dəstəkləyir və onun vergi yolu ilə tənzimlənməsini həyata keçirir. 

Ortamüddətli dövrdə vergi islahatlarından danışarkən, bunun əsasları, ilk növbədə, 

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”ə söykənir. Ortamüddətli dövrdə 

aparılacaq vergi islahatlarının istiqamətlərini müəyyən edən də məhz həmin prioritetlərdir. Bu 

gün həmin milli prioritetlərdən irəli gələn ortamüddətli dövrün tədbirlər planları, islahat 

istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir.  

Beləliklə, ortamüddətli dövrdə aparılacaq vergi siyasətinin hədəflərinə nələr aiddir? 

İqtisadiyyatın strateji inkişaf sahələrinin stimullaşdırılmasına, idxal məhsullarının yerli 

istehsal məhsulları ilə əvəzlənməsi üçün sənayeləşmənin formalaşmasına vergi təşviq alətləri 

vasitəsilə effektiv dəstəyin təmin edilməsi ortamüddətli dövrdə vergi sisteminin əsas prioritet 

istiqamətləridir.  

Həmçinin, kölgə iqtisadiyyatı ilə sistemli mübarizənin aparılması, vergi inzibatçılığının və 

uçot siyasətinin təkmilləşdirilməsi ilə nəzarət imkanlarının səmərəliliyinin artırılması, 

əməliyyatların rəqəmsal müstəvidə izlənilməsi prosesləri ortamüddətli dövrdə davam 

etdiriləcəkdir. 

http://e-taxes.gov.az/
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Milli vergi sisteminin institusional potensialın gücləndirilməsi də davam edəcəkdir. Bu 

vergi siyasətinin tənzimləyici rolunun artırılmasına, əlverişli, şəffaf və cəlbedici vergi mühitinin 

formalaşdırılmasına, sahibkarlar üçün xidmətlərin təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənəcək. 
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Summary 
 

The article considers the main directions of tax policy implemented in Azerbaijan in recent 

years, issues of ensuring tax revenues to the state budget, active use of tax incentive tools in 

restoring economic growth, expanding the range of services to taxpayers and digitalization in 

establishing effective tax control over business activities are being investigated and the results 

obtained are discussed. Emphasizing that the reforms in the tax system support the general 

economic policy of the country within the framework of the new strategic development, the 

medium term are indicated. 
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Elektron ticarət sisteminin ilkin forması 1960-cı ildə ABŞ-da yaranmış və  həmin tarixdə 

"American Airlines" və IBM şirkətləri aviabiletlərin satışını avtomatlaşdırılmış sistem vasitəsilə 

həyata keçirmişlər. Bu elektron ticarət sistemi ilə bağlı ilk təcrübə hesab edilir. Ancaq, müasir 

elektron ticarət sistemi internetin geniş şəkildə tətbiqindən sonra, yəni ötən əsrin 90-cı illərindən 

başlayaraq sürətlə inkişaf etməyə başladı. "Elektron ticarət haqqında" qanun ölkəmizdə 2005-ci 

ildə qəbul olunub. Lakin, 2008-ci ilə kimi ölkədə internet üzərindən ödəmə sistemi, yəni onlayn 

ödəniş mümkün olmadığı üçün elektron ticarət tətbiq edilməyib. İlk dəfə 2008-ci ilin dekabr 

ayının 2-də "SilverKey Azərbaycan" şirkəti "GoldenPay" adlı onlayn ödəmə sistemi qurulmuş. 

Məhz bu tarixdən sonra ölkədə elektron ticarətin tətbiqinə başlanılmışdır.. Hazırda ölkədə dövlət 

və özəl qurumlar tərəfindən istehsal olunan mal və xidmətləri elektron üsulla əldə etmək 

mümkündür. Məsələn, bu gün elektrik enerjisi, su, qaz kimi kommunal xidmətləri çox rahatlıqla 



132 

 

elektron üsulla satın almaq olar. Azərbaycanda  internetin inkişafı  ilə əlaqədar bir sıra biznes 

sahələrində o cümlədən elektron ticarət  sahəsindəki əməliyyatların səmərəliliyi  

artmışdır.Azərbaycan elektron ticarətin vəziyyətini əks etdirən “Qlobal Elektron Ticarət İndeksi 

2020” də  152 ölkə və ərazi arasında 65-ci yeri tutur.Məhz  internet sahəsində baş verən  

dəyişikliklər istər firmalar, istər alıcılar,istərsə də kredit verən təşkilatlar arasında  texnologiya 

əsaslı ticarət yaratmışdır. Məhz bu ticarətin adı  elektron ticarətdir.Elektron ticarət – informasiya 

və internet resurslarından istifadə etməklə ticarətin aparılmasıdır.Dünyada bütün alış-

əməliyyatlarını internet  üzərindən aparan sırf elektron ticarətlə məşğul olan şirkətlərin sayı 

getdikcı artmaqdadır.Mütəxəssislərin fikrincə,hazırda dünyada elektron ticarətin həcminə görə 

ABŞ,Çin,İngiltərə,Yaponiya.Almaniya kimi ölkələr ön sıralarda gedirlər. Dünya əhalisinin 
təxminən 4,1 milyardı və ya 53,6 faizi internetə çıxış imkanına malikdir.2021-ci ildə mobil vasitəsi ilə 
ticarətin nisbəti 73% olmuşdur.ümumiyyətlə dünyadakı ticarətin 95%-i 2040-cı ilı qədər elektron 
ticarət üzərindən keçəcəyi ehtimal olunur.  

Elektron ticarət,ənənəvi ticarət  quruluşundan qurtulub,informasiya texnologiyasının  hər  

aspektindən istifadə edərək ticarətlə bağlı bir problemi asan ,rahat.sürətli,detallı və iqtisadi 

şəkildə həll etməyi hədəfləyən ticarət növüdür.Evinizdən çıxmadan.alacağınız məhsul haqqında 

sifariş etmək istədikdə bu  zaman elektron ticarətdən istifadə edirsiniz.Elektron ticarət onun 

istifadəçiləri üçün  bu kimi şərait yaradır: eyni anda bir yerdə  olmaq;sərhədləri aradan qaldıraraq 

insanları və əməliyyatları dünyanın  fərqli yerlərinə çatdırmaq;beynəlxalq standartları ortaya 

qoymaq; məlumat zənginliyi yaratmaq; texnoloji  vasitələri artırmaq; elektron ticarət 

texnologiyanı fərdiləşdirməyə və yeniləşmələrə  icazə verir. ”Elektron ticarət  “ termini ümumi 

qaydada qəbul edilmiş tərifə malik deyildir.Bu termin geniş mənada informasiya  və 

telekommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə,işgüzar aktivliyinin elektron üsulla 

aparılmasını nəzərdə tutur.Lakin əksər hallarda elektron ticarət dedikdə,malların,xidmətlərin və 

informasiyanın  internet vasitəsilə alqı-satqısı və sonradan ənənəvi üsulla,şəbəkədənkənar olaraq 

çatdırılması başa düşülür.Elektron ticarətin infrastrukturu,ilk növbədə telekommunikasiya 

vasitələrinin köməyi  ilə bir neçə kompyüterləri və digər elektron qurğularının birləşdirən 

kompyuter şəbəkəsindən ibarətdir. Elektron  ticarətin belə infrastrukturu istifadəçılərə müxtəlif 

yerlərdə olan informasiyadan istifadə etmək və kompyuterlərdən uzaqlaşmamaqla bir-biri ilə 

ünsiyyət yaratmaq imkanlarını təqdim edir.Bütün kompyuter istifadəçiləri, eyni zamanda şəbəkə 

istifadəçiləri olmasa da, onların əksəriyyəti İnternet adlanan qlobal şəbəkə mühitində və ya 

İnternet texnologiyalarının əsasında fəaliyyət göstərən (İntranet) korporativ şəbəkələrdə 

birləşmişlər.Nə üçün şirkətlər elektron ticarətə üstünlük verirlər? Bunun minimum iki səbəbi 

vardır. Birincisi, bu gün informasiya texnologiyaları və ümumiyyətlə elektron ticarət işgüzar 

aktivliyin aparılmasının əsas vasitəsinə çevrilirlər. İkincisi, elektron ticarət, həmçinin biznesin 

təşkilində əsaslı, struktur, əməliyyat və idarəetmə dəyişikliklərinin baş verməsinə zəmin yaradır. 

Elektron ticarətin əsasını telekommunikasiya şəbəkələri təşkil edir. Bu gün dünyada 

kompyuterlərin 80%-dən artığı müxtəlif informasiya-hesablama şəbəkələrinə qoşulmuşdur 

(ofislərdə lokal şəbəkələr və ya qlobal İnternet şəbəkələri). Kompyuterlərin şəbəkələrə 

qoşulmasında ümumi tendensiya informasiyanın ötürülmə sürətinin artırılması, istifadəçilər 

arasında sürətli informasiya mübadiləsinin aparılması, iş yerindən kənarlaşmayaraq məlumatların 

alınması və ötürülməsi, dünyanın istənilən yerindən istənilən məlumatı ani sürətdə əldə etmək 

imkanı kimi zəruri səbəblərlə əlaqəlidir. 

Elektron ticarətin  aşağıdakı növləri vardır:  B 2C ( Business –to Consumer –biznes 

müştəri)elektron şirkət,alıcı rolunda isə fiziki şəxs,yəni müştəri çıxış edir.Mal və xidmətlərin 

reallaşdırılması elektron vitrindən,vacib  interfeys elementlərindən istifadə  etməklə istehlakçının 

özü ilə həyata keçirilir.  C2C ( Consumer to consumer )sistemindən bir istehlakçı başqa 
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istehlakçılara məhsul satdığı zaman istifadə edilir.İstehlakçılar  arasındakı anlaşma 3-cü şəxsin 

provayderin köməyi ilə həyata keçirilir.C2B(consumer to b-bisiness)-istehlakçı)biznes.Elektron 

ticarətin bu növünə məhsul və ya xidmətləri təşkilatlara satan,həmçinin onlarla qarşılıqlı əlaqə 

quran satıcıları axtaran fərdi istehlakçının aid olduğu elektron ticarət növüdür. G2G(government 

to government)-hökumətin hökumətlə, hökumətin dövlət qulluqçuları ilə qarşılıqlı əlaqədə olaraq 

məqsədin kommersiya mənfəəti əldə edilməsi deyil məsrəflərin azaldılmasından ibarət bir 

Elektron ticarət növüdür. B2G(business to government ) iqtisadçılar  biznes hökumət elektron 

kommersiya sisteminin inkişafının qlobal miqyasda işgüzar təcrübənin konseptual dəyişməsinə 

imkan yaradacağına daha çox inanırlar.Biznes hökumət  elektron ticarət sistemi şəxslərlə 

hökumət arasında baş tutur.C2G(consumer to government)istehlakçı ilə hökumət arasında  baş 

verir.Bu növ elektron ticarət fiziki şəxslər və sosial təminat kimi dövlət  orqanları arasında  baş 

verir.   

Elektron ticarətin alıcılar baxımından iqtisadi faydası:- elektron ticarət alıcılara dünyanın 

istənilən nöqtəsindən 24 saat ərzində alış əməliyyatlarını və digər tranzaksiyaları həyata 

keçirməyə imkan verir;- elektron ticarət, eyni zamanda alıcılara, ənənəvi biznesdən fərqli olaraq, 

daha geniş mal və satıcı seçimini təqdim edir: onlar müxtəlif satıcılar və mallar arasında seçim-

axtarışı həyata keçirə bilərlər;- elektron ticarət çox hallarda alıcılara daha ucuz mal və xidmətlər 

əldə etmək hüququnu verir və bununla da müxtəlif mağazaları tez nəzərdən keçirmək və 

müqayisə etmək imkanını təqdim edir;- bəzi hallarda, xüsusilə də rəqəmsal məhsulun alışı 

zamanı, elektron ticarət məhsulun ani surətdə çatdırılmasını təmin edir;- alıcılar saniyələr ərzində 

məhsul haqqında lazımi və ətraflı məlumatı əldə edə bilərlər;- elektron ticarət alıcılara virtual 

auksionlarda iştirak etmək imkanını verir;- elektron ticarət alıcılara elektron cəmiyyətlərdə bir-

birləri ilə ünsiyyət qurmağa, ideya və təcrübə mübadiləsini aparmağa imkan verir;- elektron 

ticarət biznesdə rəqabətini gücləndirir, bu da mütləq malın qiymətində özünü büruzə 

verir..Elektron ticarətin cəmiyyət üçün  hər bir dövlət üçün faydası böyükdür.Belə ki,-elektron 

ticarət geniş alıcı kütləsinə evdə işləyərək alış əməliyyatlarını həyata keçirməyə imkan verir ki, 

bu da nəqliyyatın yüklənməsini aradan qaldırır və avtomobil nəqliyyatından istifadə nəticəsində 

ətraf mühitin çirklənmə dərəcəsini xeyli azaldır;-  elektron ticarət vasitəsi ilə bəzi malları nisbətən 

ucuz qiymətlərlə əldə etmək olar ki, bu da həmin malları aztəminatlı əhali təbəqələri üçün 

əlverişli edir və beləliklə də əhalinin ümumi yaşayış səviyyəsini artırır;- elektron ticarət üçüncü 

dünya ölkələrindən və digər inkişaf etməmiş ölkələrdən olan alıcılara EK-nın olmadığı halda əldə 

edilməsi mümkün olmayan mal və xidmətləri, o cümlədən İnternet vasitələrinin köməyi ilə təhsil 

almaq və peşə əldə etmək imkanını təqdim edir;- elektron ticarət təhsil, tibb xidməti, dövlət sosial 

proqramların inkişafı kimi sahələrdə artıma səbəb olur, onların dəyərini azaldır və keyfiyyətini 

artırır. 

Bu xüsusiyyətlər nəzərə alındıqda aşağıdakı amillərin vacibliyi ortaya çıxmaqdadır: - 

Dövlət orqanlarında bu istiqamətdə həyata keçirilən işlərdə özəl sektorla güclü əməkdaşlıq 

aparılmalıdır. -E-ticarət, qlobal informasiya cəmiyyətinin ayrılmaz bir parçası olduğuna görə, 

həyata keçirilən siyasətlər, texniki standartlar və tətbiqat vasitələri beynəlxalq normalara uyğun 

formada müəyyən edilməlidir. - Dövlət sektoru e-ticarətdən istifadəyə öyrəşməlidir. - Bürolarda 

və ticarətdə kağız işlərindən elektron əməliyyatlara keçid bir proqram çərçivəsində həyata 

keçirilməlidir. - Həyata keçiriləcək tənzimləmələrlə istifadəçilərin təhlükəsizliyi mütləq təmin 

edilməli, tərəflərin və vasitəçilərin məsuliyyəti aydın müəyyən edilməlidir. -Nəticə olaraq, 

elektron ticarət sahəsində həyata keçiriləcək dövlət siyasətinin tərkib hissələrini, müvafiq fiziki 

infrastrukturun hazırlanması və davamlı inkişaf etdirilməsi, dövlət və özəl sektorun tələblərinin 

müəyyən edilməsi, uyğunlaşdırılması və hüquqi bazanın yaradılması kimi göstərmək olar.  
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Müasir dünyada baş verən iqtisadi proseslərin hərəkət dinamikası hər bir ölkənin qarşısında 

duran mövcud problemlərin həllinə yanaşmanın yeni müstəvidə baxılmasını tələb edir.  İlk 

növbədə ölkənin iqtisadi inkişafına fayda verən, prioritet hesab edilən sahələrin fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması məqsədəuyğun hesab edilməlidir. Ölkə iqtisadiyyatının yüksək inkişaf 

templərinə malik olması üçün fayda verən sahələrdən biri kimi turizm destinasiyaları və onlardan 

düzgün istifadənin qiymətləndirilməsi təşkil edir. 

Azərbaycanın cənub bölgəsində yerləşən Lənkəran və Astara rayonlarının Xəzər dənizi 

sahillərində yerləşməsi və əlverişli təbii-coğrafi mövqeyi sahil destinasiyasının inkişafı üçün 

geniş imkanlar açır. Yüksək müalicəvi əhəmiyyətli qum, yayda isti günəşli günlərin sayı dəniz 

turizminin inkişafını zəruri edir. Qeyd edək ki, Lənkəran iqtisadi rayonunda Xəzər dənizi 

sahillərinin müalicəvi qum səthinin istifadə olunan və olunmayan (təxminən S=8-10km2) ərazisi 
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çoxluq təşkil edir. Çimərlik günlərinin davam etmə müddəti isti yay günlərinin sayına görə 

müəyyənləşdirilir ki, bu da Azərbaycanın Cənub bölgəsi üçün (təxminən T= 100-120 gün) daha 

əlverişli hesab olunur. Ekoloji və psixoloji yüklənmə (adam/hektar) barədə dəqiq olaraq heç bir 

statistik uçot aparılmadığından fərdi müşahidələr bu rəqəmin kifayət yüksək olmamasından 

(N=150-200 adam/hektar) xəbər verir.  

Deməli, Lənkəran iqtisadi rayonunda R–çimərlik ehtiyatları (adam/gün) təxmini olaraq 

aşağıdakı kimidir. 

R= 8 x110 x150=132000 adam/gün. 

Belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, bölgənin çimərlik ehtiyatlarından istifadə səviyyəsi 

olduqca aşağıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin çimərlik turizminin təcrübəsi bu ölkələrdə mövcud 

rəqəmin daha yüksək olmasından xəbər verir. “Mavi Bayraq” statusunu alan çimərlikləin sayına 

görə ölkələr sırasında İspaniya, Türkiyə, Yunanıstan və Fransa ilk dördlüyə daxildir. "Mavi 

bayraq" sertifikatı 4 meyar (27 kriteriya) üzrə müəyyənləşir: - suyun təmiziyi, ekoloji qorunma, 

təhlükəsizlik və istirahət edənlərin məlumatlandırılması.  "Mavi bayraq" sertifikatı Beynəlxalq 

Ətraf Mühit Təhsili Təşkilatı (tərkibində 60 ölkə və 65 təşkilatı birləşdirir) tərəfindən təsis edilib. 

Lakin çox təssüflə qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanın sahil destinasiyalarının heç biri indiyə qədər 

“Mavi Bayraq” almaq şansına sahib olmayıb. Türkiyə Respublikası 450-yə yaxın “Mavi Bayraq” 

statusuna sahib olmaqla sahil destinasiyası üzrə dünyada İspaniyadan sonra ikincidir.  

Lənkəran iqtisadi rayonlarının sahil destinasiyasından səmərəli istifadə edilməsi həmin 

ərazilərin turizm ehtiyatlarının iqtisadi qiymətləndirilməsini (renta, kapital tutumu, kəmiyyət və 

keyfiyyət göstəricilərinə görə) tələb edir. Bununla yanaşı çox əlverişli, əlverşli, nisbətən əlverişli, 

əlverişsiz komponentlər üzrə də qiymətləndirməlidir.İqtisadi qiymətləndirmə resursların istifadə 

olunma xüsusiyyətləri və digər təbii komponentlərlə birgə istifadə imkanlarının nəzərə alınması 

ilə aparılmalıdır. Belə halda turizm resurslarının birinci və ikinci dərəcəli və ya əsas və törəmə 

xarakterli olması ehtimalı yaranır. Beləki, müalicəvi termal suların mövcudluğu turizm üçün baza 

formalaşdırırsa, onun yerləşdiyi məkanın meşəlik olması əlavə stimul yaradır və əsas resursun 

qiymətini daha dəqiq müəyyən etməyə xidmət edir. Qumlu dəniz sahillərinin rekreasiya məqsədli 

istifadəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyırsa, ərazidə əlavə xidmətlərin (mehmanxana, ictimai iaşə, 

ticarət) olması birincinin iqtisadi əhəmiyyətini daha da yüksəldir. 

Qeyd edək ki, əgər əlverişli invesrisiya mühiti yaradılarsa ərazidəki çimərliklərin sahəsi, 

ekoloji və psixoloji yüklənmə (adam/hektar) səviyyəsi, çimərlik günlərinin davam etmə müddəti 

və eləcə də çimərlik ehtiyatları (adam/gün) çimərliklərdən istifadə səviyyəsinin yüksəldilməsinə 

səbəb olacaqdır. Təəssüf ki, qeyd edilən iqtisadi göstəricilərlə bağlı heç bir statistik uçot və 

iqtisadi qiymətləndirmə aparılmadığından investorların diqqətini bu sahəyə yönəltmək mümkün 

olmayıb. Baxımsızlıq üzündən sahil ərazilərində ətraf mühit çirklənməyə məruz qalırki, bu da 

istirahətə gələnlərin xəstəliklirlə qarşılaşmasına səbəb olur. 

 

Summary 
In modern economic conditions, increasing the ability to use the existing resource potential 

of each region is one of the most important challenges facing economics. One of the areas 

influencing economic development in the strategic goal is coastal tourism. The coastal areas of 

the southern part of the country open up favorable opportunities for the development of maritime 

tourism. 
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Bazar iqtisadiyyatının formalaşması ilə əlaqədar beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin  

genişlənməsi və rəqabət mübarizəsinin kəskinləşməsi marketinq sisteminin müəssisələrin  

səmərəli fəaliyyəti üçün mühim bir şərt kimi inkişaf etdirilməsi zərurətini ortaya qoyur. Beləki,  

müasir şərtlər daxilində məhsul istehsalı və satışının forma, metod və şərtlərinə görə qəbul edilən 

bütün qərarların məcmusunu özündə əks etdirən marketinq fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyətliliyi ilə 

seçilir. Müəssisələrdə marketinq xidməti istehlakçı tələblərinin müəyyələşdirilməsi, istehsalın 

müvafiq şəkildə tənzimlənməsi, məhsulların istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması ilə əlaqəli 

bütün prosesləri və xidmətləri həyata keçirən bir mexanizim kimi fəaliyyət göstərir. 

Marketinq fəaliyyətinin əsas məqsədlərindən biri müəssisələrin bazar imkanlarının 

müəyyənləşdirilməsi olduğundan bazarın həcmini, inkişaf potensialını, mümkün gəlir səviyyəsini 

düzgün qiymətləndirmək və satışı proqnozlaşdırmaq zərurəti yaranır. Satışın proqnozlaşdırılması 

müəsisəni istehsal fəaliyyətinə dövriyyə kapitalı və ya sərmayə cəlb etmək imkanlarını aşkara 

çıxarmağı hədəfləyir. Məsələn, əsasladırılmış proqnozlar hazırlamadıqda müəssisələr, zəruri 

ehtiyatları və istehsal resurslarını formalaşdırmağa əlavə vəsait sərf etməli olur və ya bazarın 

tələbatını ödəmək imkanını itirir. 

Müəssisənin marketinq planlarının və proqozların hazırlamasının əsas şərtlərindən biri 

istehlak bazarının və istehlakçı davranışının öyrəilməsidir. Məlumdur ki, hər bir istehlakçının 

məhsul seçimi ilə bağlı fərqli qərar verməsi müşahidə edilir. Həvəsəndirici marketinq 

texnikalarına cavab olaraq istehlakçılarda məhsul, vasitəçi, alış vaxtı və aldığı məhsulun həcmi 

seçiminə müəyyən reaksiya formalşır. Bununla yanaşı, bazarda daha çox pay əldə etməyi 

hədəfləyən firma təbii olaraq bütün alıcılara xidmət edə bilməz. Beləki, istehlakçıların sayı 

məhdudiyyətsiz olduğu üçün oların istəkləri və tələbləri bəzən tam şəkildə qarşılanmır. Ona görə 

də firma daha həssas istehlakçı təbəqəsini müəyyənləşdirməklə onlara səmərəli xidmət 

göstərməyi hədəfləyir. 

Təcrübədə məqsədli bazarları müəyyələşdirmək və istehlakçı etimadını qazanmaq üçün 

müəssisələr hədəf marketinqinə, başqa sözlə bazarı seqmentləşdirmək, seqmentləri seçmək və 

qiymətləndirmək müraciət edirlər. Bazarın seqmentləşdirilməsi müəssisələrin marketinq fəliyyəti 

sistemində əsas funksiyalardan biridir. Bazarı istehlakçı qruplarına ayırdıqdan və onların hər 

birinin imkanlrını müəyyələşdirdikdən sonra müəssisənin cəlbediciliyini qiymətləndirmək tələb 

olunur. Bazarın seqmentlərini qiymətləndirərkən iki amilin nəzərə alınmasına diqqət yetirilir: 

seqmentin cəlbediciliyi, müəssisənin məqsədi və inkişaf resursları. 

Bazar iqtisadiyyatının şərtlərinə uyğunlaşmaq istəyən müəssisə üçün digər mühim 

marketinq elementi qiymətdir. Qiymətin müəssisənin marketinq fəalliyətinin təşkilində xüsusi 

əhəmiyyəti və rolu vardır. Beləki, müəyyən bir qiymət siyasətini həyata keçirən müəssisə həm 

bazardakı satış həcmini, həmdə mənfəəti yüksəltməyi nəzərdə tutur. Düzgün və düşünülmüş 

şəkildə hazırlanan qiymət siyasətinin nəticələri, müəssisənin bütün istehsal və marketinq 

fəaliyyətinin effektivlik dərəcəsindən asılı olur. Ümumiyyətlə, qiymət strategiyası tənzimləmə 
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prosesini əhatə edən bir fəaliyyət kimi özünü göstərir. Bəzi hallarda, yəni bazara yeni məhsullar 

çıxarıldıqda, məhsulların keyfiyyəti yaxşılaşdıqda, bazarda rəqabət mühiti dəyişdikdə 

müəssisələrin qiymət strategiyasına yenidən baxması zərurəti yaranır. 

Tələbi stimullaşdırmaq məqsədilə məhsulların təşviqi vasitələri-reklam, sərgilərin təşkili, 

yarmarkalar, kreditlə ticarət və s. marketinqin əsas komponentlərindən hesab olunur. 

Stimullaşdırma tədbirləri müəyyən bir istehlakçı tərəfindən ödənilən və ya itehlakçının 

tələblərinin ödənilməsinə yönəldilir. Ümumiyyətlə, marketinq fəaliyyəti olmadan satışa çıxrılan 

məhsulların bazarda mövqe tutmasında ciddi problemlər yaranır. Müəssisələrin rəqiblər üzərində 

üstünlük əldə edə bilməsi marketinq səylərinin cəlbedici istiqaməti və prespektivləri baxımından 

qiymətləndirilir.  

Araşdırmlar göstərir ki, hər bir bazar seqmeti üçün hazırlanan strategiyalarda istehsal 

olunan məhsullar, qiymətlər, məhsulların təşviqi, məhsulların istehlakçılara çatdırılması 

məsələləri nəzərə alınmalı, strategiyanın bazarın təhlükələrinə və imkanlarına necə cavab 

verəcəyi müəyyənləşirilməlidir. Bəzən sadəcə bir proqram olaraq adlandırılan bu cür fəaliyyət nə 

edilməli olduğunu, qəbul edilmiş sifarişlərin kim tərəfindən və nə vaxt yerinə yetirilməli 

olduğunu göstərir. 

Marketinq fəaliyyəti xarici mühitin təhlili kimi məsələlərin öyrənilməsinə yönəldilmiş 

fəaliyyətlə də xarakterizə olunur.  Xarici mühitin təhlili ilə kommersiya fəliyyətinin 

müvəffəqiyyətini təmin edən və ya maneə yaradan amillər müəyyən edilir.  Təhlillər nəticəsində 

marketinq qərarı qəbul etmək üçün məlumat bankı formalaşır. Növbəti mərhələdə istehlakçıların 

həm əlaqəli, həəm də potensial ikanları təhlil edilir. Belə yanaşma alış qərarı vermək hüququ olan 

istehlakçılaarın demoqrafik, iqtisadi, coğrafi və digər xüsusiyyətlərini, habelə bu anlayışın geniş 

mənasında ehtiyaclarını öyrənmək məqsədi daşıyır. Mövcud məhsulların öyrənilməsi və 

planlaşdırılması, yəni yeni məhsullar istehsal etmək və istehsal prosesini modernləşdirmək üçün 

konsepsiyaların işlənib hazırlanması xarici mühitin təhlilində xüsusi önəm kəsb edir. Bu yolla 

mənfəət gətirməyən məhsullar istehsaldan və beləliklə, ixracdan kənarlaşdırılır. 

Müəssisənin marketinq fəliyyətinə daxil olan və müasir iqtisadiyyat şəraitində öz 

əhəmiyyətliliyi ilə seçilən marketinq tədbirlərinə aşağıdakıları daxildir: 

- bölgü və satış şəbəkələrinin yaradıması da daxil olmaqla istehsalın və satışın 

planlaşdırılması 

- reklam, nüfuzlu qeyri-kommersiya tədbiləri ilə, eləcədə alıcılara, agentlərə və birbaşa 

satıcılara yönəlmiş müxtəlif iqtisadi stimulların əlaqələndirilməsi hesabına tələbin və satışın 

təşviqinin formalaşmasının təmin edilməsi 

- ixrac olunan məhsulların planlaşdırılmasında qiymət strategiyasının müəyyən edilməsi 

- marketinq qərarları üzrə zəruri texnologiyaların müəyyənləşdirilməsi. 

- satış prosesində əxlaqi və etik qaydalara riayət olunması 

- məhsulların istehlak xüsusiyyətlərinin tələb ounan səviyyədə olması 

- marketinq fəaliyyətinin planlaşdırılması, icrası və monitorinqi, risk və mənfəətin 

qiymətləndirilməsi, marketinq qərarlarının effektivliyi kimi  məsələlərinin həlli və s. 

Beləliklə, marketinq dedikdə, məqsədə çatmaq üçün əsladırılmış tədbirlər sistemi başa 

düşülü. Marketinq fəaliyyəti təsərrüatçılıq fəaliyyətində uğur qazamaq istəyən müəssisələr üçün 

etibarlı bir vasitə kimi çıxış edərək, onlara bazarda rəqabət mübarizəsində qalib gəlməyə və 

yüksək mənfəət əldə etməyə təminat verir.  
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THE ROLE OF MARKETING IN THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION 

ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 
 

Huseynova L.Z.  

Ganja State University 

Summary 
 

The importance of marketing activities is very high for companies that want to succeed in 

the market by adapting to the conditions of a modern market economy. Thus, a well-designed 

marketing strategy is the most important tool to help an enterprise achieve its goals and win the 

competition. Accurate analysis of the external environment of the enterprise, preparation of a 

range of products that meet consumer demand, pricing strategy, providing the consumer with 

accurate information about the product, optimal distribution of the finished product, etc. prove 

the great role of marketing activities for the enterprise. 
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Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına, xüsusilə ölkəyə daha çox valyuta gətirən 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına geniş meydan açılıb. Bu istiqamətdə yaradılan əlverişli 

şərait - ölkənin iqtisadi potensialından səmərəli istifadə və ixrac yönümlü məhsul istehsalının 

təşviqi məqsədilə həyata keçirilmiş tədbirlər ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafında 

mühüm nəticələr əldə etməyə imkan yaradır [1 ]. 

Dövlət başçısının ardıcıl olaraq aqrar sahənin inkişafına dair imzaladığı sərəncamlar, 

qanunlar bir daha göstərir ki, bu sahənin inkişafı daimi olaraq dövlət rəhbərinin nəzarətindədir. 

Bütün sahələrdə olduğu kimi, qarğıdalı istesalı  sahəsində qazanılan uğurları xüsusi qeyd 

etmək istərdik. Bu məhsulun əkini strateji əhəmiyyətli, əməktutumlu və iqtisadi cəhətdən 

səmərəli istehsal sahəsidir.  

 Tətqiqatlar nəticəsində,ADAU-80 qarğıdalı sortunun  bioloji və morfoloji 

xüsusiyyətlərindən alınmış məhsuldarlıq müxtəlif olmuşdur. Variantların hamısında aqrotexniki 

tədbirlər eyni vaxtda tətbiq olunsa da, nəticədə məhsuldarlıq fərqli olmuşdur. Mürəkkəb 

gübrələrin norma və verilmə üsullarından, gübrələrin təsirindən asılı olaraq, eyni sort daxilində 

əldə olunan göstəricilər bir-birindən fərqlənmişdir. 

Elmi-tədqiqat işimin proqram və metodikasına uyğun olaraq   ilk növbədə 

qarğıdalının   məhsuldarlığını və ona uyğun olaraq da məhsulun maya dəyərini hesablamışıq.  
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Dənli bitkilər qida menyumuzda mühüm yer tutur. Dünyada əkilən dənli bitkilər sırasında 

buğdadan sonra ikinci yerdə gələn qarğıdalı isə həm qiymətli ərzaq, həm də yem bitkisi kimi çox 

faydalıdır. [4,s.299-302 ]. 

Son dövrlər respublikamızda kövşənlik qarğıdalı  əkin sahəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə 

artmaqdadır. Qarğıdalının mexanikləşdirilməsinə onun səpinində yüksək dəqiqlikli 

toxumsəpənlərdən istifadə, suvarılmasının mexanikləşirilməsi, gübrələnməsi, alaq otları, xəstəlik 

və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri məqsədilə pestisidlərin çilənməsi və yığımın 

təşkilindən ibarətdir. Bir sıra təsərrüfatlarda cərgə aralarında kultivasiya işləri (birinci 

kultivasiyanın 8-10 sm, ikincinin 6-8 sm, üçüncünün isə 5-6 sm dərinliklərdə aparılması) nəzərdə 

tutulsa da, intensiv texnologiyaların tətbiq olunduğu təsərrüfatlarda kultivatorlardan istifadə 

minimuma endirilir və ya demək olar ki, istifadə olunmur.Qarğıdalı qida maddələrinə tələbkar 

bitkidir. [5,460 səh ].  

Odur ki, əkindən daha öncə torpaqda qida maddələrinin miqdarının müəyyən olunması və 

ona uyğun qida maddələrinin miqdarının müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. Bununla yanaşı 

vegetasiyanın müxtəlif mərhələlərində torpaq və bitki analizi yolu ilə qida maddələrinin 

mənimsənilməsi dinamikasının müəyyənləşdirilməsi və ona uyğun gübrələmə proqramına 

düzəlişlərin edilməsinə də ehtiyac vardır. 1 ton qarğıdalı məhsulu (dən) ilə torpaqdan 30 kq azot, 

10 kq fosfor və 29 kq kalium aparır. Odur ki, torpaqda olan qida maddələrinə və planlaşdırılan 

məhsula görə gübrə normaları hesablanır. Fosfor və kalium gübrələri payızda şum altına verilir. 

Azotlu gübrələrin isə (ammonium nitrat, kabramid və s.) 30 % səpinlə birgə, qalanı isə vegetasiya 

müddətində yemləmə şəklində tətbiq edilr [3,s.409-417]. 

Variantlar üzrə iqtisadi səmərəlilik  cədvəldə verilmişdir. ADAU-80 qarğıdalı  sortunun 

bioloji və morfoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq məhsuldarlıq müxtəlif olmuş, o da iqtisadi 

göstəricilərin daha çox fərqlənməsinə səbəb olmuşdur. 

Gübrəsiz- nəzarət variantında ümumi məhsulun dəyəri 2678.3 manat, məhsul istehsalına 

çəkilən xarc 920 manat, xalis gəlir 1758.3 manat və rentabellik səviyyəsi 191.1 % olmuşdur. 

Nəzarət və digər variantlarda rentabellik səviyyəsinin yüksək olması istehsal xərclərinin aşağı 

olması ilə əlaqədərdir. Çünki kövşənlik əkinlərdə bir qrup aqrotexniki tədbirləri tətbiq etməyə 

ehtiyac olmur.Hektara (NH4)2HPO4  diammofos -100 kq gübrə norması tətbiq olunan variantda 

ümumi məhsulun dəyəri 2928 manat, istehsal xərcləri 956 manat, xalis gəlir 1972 manat və 

rentabellik səviyyəsi 214.3% olmuşdur. Hektara (NH4)2HPO4  diammofos -120 kq gübrə norması 

tətbiq olunan variantda ümumi məhsulun dəyəri 3304.02 manat, istehsal xərcləri 967 manat, xalis 

gəlir 2337.2 manat və rentabellik səviyyəsi 254.0% olmuşdur. Hektara (NH4)2HPO4  diammofos 

-140 kq gübrə norması tətbiq olunan variantda ümumi məhsulun dəyəri 3282.9 manat, istehsal 

xərcləri 971 manat, xalis gəlir 2311.9 manat və rentabellik səviyyəsi 251.2 % olmuşdur.  

Hektara (NH4)2HPO4  diammofos 160 kq gübrə norması tətbiq olunan variantda ümumi 

məhsulun dəyəri 3163.9 manat, istehsal xərcləri 964 manat, xalis gəlir 2199.9 manat və 

rentabellik səviyyəsi 239.1 % olmuşdur. Hektara (NH4)2SO4+(NH4)2HPO4 +K2SO4 Ammofoska -

100 kq gübrə norması tətbiq olunan variantda ümumi məhsulun dəyəri 3102.7 manat, istehsal 

xərcləri 958 manat, xalis gəlir 2144.7 manat və rentabellik səviyyəsi 233.1 % olmuşdur. Hektara 

(NH4)2SO4+(NH4)2HPO4 +K2SO4 Ammofoska -120 kq gübrə norması tətbiq olunan variantda 

ümumi məhsulun dəyəri 3440.7 manat, istehsal xərcləri 969 manat, xalis gəlir 2471.1 manat və 

rentabellik səviyyəsi 273.9 % olmuşdur. Hektara (NH4)2SO4+(NH4)2HPO4 +K2SO4 Ammofoska -

140 kq gübrə norması tətbiq olunan variantda ümumi məhsulun dəyəri 3437.7 manat, istehsal 

xərcləri 973 manat, xalis gəlir 2447.4 manat və rentabellik səviyyəsi 266.0 % olmuşdur.Hektara 

(NH4)2SO4+(NH4)2HPO4 +K2SO4 Ammofoska -160 kq gübrə norması tətbiq olunan variantda 
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ümumi məhsulun dəyəri 3343.4 manat, istehsal xərcləri 970 manat, xalis gəlir 2373.8 manat və 

rentabellik səviyyəsi 258.0 % olmuşdur[2,s.58-62 ]. 

                                                        

Nəticə 
Gübrəsiz- nəzarət variantında ümumi məhsulun dəyəri 2678.3 manat, məhsul istehsalına 

çəkilən xarc 920 manat, xalis gəlir 1758.3 manat və rentabellik səviyyəsi 191.1 % olmuşdur. 

Nəzarət və digər variantlarda rentabellik səviyyəsinin yüksək olması istehsal xərclərinin aşağı 

olması ilə əlaqədərdir. Çünki kövşənlik əkinlərdə bir qrup aqrotexniki tədbirləri tətbiq etməyə 

ehtiyac olmur. 

Hektara (NH4)2SO4+(NH4)2HPO4 +K2SO4 Ammofoska -100 kq gübrə norması tətbiq olunan 

variantda xalis gəlir 2144.7 manat və rentabellik səviyyəsi 233.1 %, 120 kq gübrə norması tətbiq 

olunan variantda xalis gəlir 2471.1 manat və rentabellik səviyyəsi 273.9 %,140 kq gübrə norması 

tətbiq olunan variantda xalis gəlir 2447.4 manat və rentabellik səviyyəsi 266.0 % olmuşdur. 
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Resume 
 

According to the results of the study, different norms had different effects depending on the 

method of application of complex fertilizers. Compared to the non-fertilizer option, the indicators 

were higher in other options. It can be concluded that in both of the complex fertilizers we 

applied, the norm of 120 kg and 140 kg per hectare was more effective. 

In the fertilizer-free control option, net income was 1758.3 manat and profitability was 

191.1%. The high level of profitability in control and other options is due to low production 

costs. Because there is no need to apply a group of agro-technical measures in cropping crops. 

100 kg of ammophos (NH4)2SO4 + (NH4)2HPO4 + K2SO4 per hectare  net income 2144.7 

manat in the applied variant profitability level 233.1%,  in the applied variant of 120 kg 2447.4 

manat net income profitability level 273.9% ,in the applied variant of 140 kg 2447.4 manat  net 

income profitability level  was 266.0 % . 

160 kg of ammophoska (NH4)2SO4+(NH4)2HPO4 +K2SO4 per hectare  net income 2373.8 

manat in the applied variant profitability level  was 258.0  %, 
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факморы, стратегия. 
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Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi, müstəqilliyin əldə 

edilməsi nə qədər çətindirsə, bu tarixi nailiyyətin qorunması ondan da çətindir. Xalqın xilaskarı 

kimi ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan böyük öndər , dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması 

və möhkəmləndirilməsi kimi tarixi missiyanı öz üzərinə götürmüş və böyük uğurla yerinə 

yetirmişdir.Beləliklə, bu öhdəliyi bir funksiya kimi məhz Heydər Əliyev yerinə yetirə bilərdi. 

Lakin bu prosesin davamlı olması zərurətdən doğduğu üçün , həmin yolun ən layiqli davamçısı, 

möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev çox bacarıqla bu işin öhdəsindən gəlmiş müstəqil 

dövlətimizi dünyada sayılıb-seçilən ölkələr sırasına çıxarmışdır. Bir sözlə, Azərbaycan müstəqil 

iqtisadi inkişafında nəinki tamamilə yeni, həm də gələcəyimiz üçün yetkin bir mərhələyə qədəm 

qoymuşdur. 

Milli müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliyinin artırılması problemlərinin tədqiqi aktual 

səviyyə daşıyaraq, elm qarşısında duran mühüm məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə həm ölkə 

daxilində və həm də xaricdə geniş elmi tədqiqat işləmələri yerinə yetrilmiş çoxsaylı elmi əsərlər 

və analitik məqalələr çap olunmuşdur. Bu çox dəyərli elmi işləmələri qiymətləndirərək bizim 

elmi-nəzəri araşdırmamaızda da milli müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliyinin artırılması 

problemlərini şərtləndirən amillərin təhlili tədqiqat predmetinə çevrilmişdir. 

Bazar iqtisadiyyatı sferasında yaranışında başyaraq , bütün fəaliyyəti dövrü ərzində 

istənilən təsərrüfat vahidi əmtəə və xidmətlər istehsalçısı rəqabətqabiliyyətliyinin artırılması 

probleminin həllini ön vəzifəsi olaraq qarşıya qoyur. Rəqabətqabiliyyətlilik məsulun konkret 

növü, müəssisə, sahəvi birlik, region və ölkə səviyyəsində reallaşdırılır. Bununla belə, 

rəqabətqabiliyyətlilik geniş olaraq, əmtəəyə və müəssisəyə münasibətdə tətbiqini tapır. Makro 

aspektdə isə rəqabətqabiliyyətliliyə hələ ki, bir qədər az diqqət ayrılır. Bu ondan irəli gəlir ki, 

mövcud kateqoriyanın makro səviyyədə qiymətləndirilməsi mürəkkəblik təşkil edərək, bir sıra 

özünəməxsus amillərin hesabına təmin olunur. Bazar münasibətlərinin müasir inkişaf 

mərhələsində müəssiə keyfiyyətcə yalnız istehsal etdiyi əmtəənin rəqabətqabiliyyətliliyi ilə 

qiymətləndirilmir. Onun rəqabətqabiliyyətliliyi, həm də mənsub olduğu geosiyası yerləşmə  

amilləri ilə şərtləndirlir. Bu onu göstərir ki. Müəssisə fəaliyyətində daxili amillərlə yanaşı xarici-

makro amillərin təsiri ilə də əhatə olunmuşdur [1] .Başqa sözlə, müəssisələrin 

rəqabətqabiliyyətliliyi yalnız  təsərrüfatlararası mühitlə deyil, ümumilikdə qarşılıqlı olaraq makro 

iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi ilə ölçülür. Belə vəziyyət bir daha onu göstərir ki, milli 

müəssisələr özlərinin rəqabətqabiliyyətliliyinin  mühüm hissəsi üçün səmərəli fəaliyyət qurmuş 

və rəqabətqabiliyyətli əmtəə və xidmətlər istehsalını reallaşdırmaq potensialına malikdir. 

Müasir empirik tədqiqatlar göstərir ki, milli müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyi o zaman 

artmış olur ki, onun müəssisələri yeni məhsul növlərinin tətbiqini genişləndirirlər. [2, 3]. Bu 

genişlənmə isə heç şübhəsiz ki, makro iqtisadiyyatın əlverişli innovasiya mühitinin yaradılması 

ilə bağlı olur. Əslində makroiqtisadiyyatın müasirləşən missiyası da bu təminatların həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədardır. Belə ki, milli müəssisə ölkə iqtisadiyyatının bir hissəsi olaraq, özü 

iqtisadi münasibətlərin subyekti və iqtisadi maraqların daşıyıcısı olaraq çıxış edir. Bu, sistemaltı 
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dövlətin və milli iqtisadiyyatın idarəetmə funksionallığı və maliyyə resurslarının akkumulyasiyas 

şərtliliyindən irəli gəlir.Regionun hakimiyyət orqanlarının da bu istiqamətdə əsas vəzifəsi 

makroiqtisadiyyatın səmərəli tənzimlənməsini həyata keçirməklə onun milli iqtisadiyyat 

çevrəsində funksionallığını təmin etməkdən ibarətdir. Burada bir cəhət də nəzərə alınmalıdır ki, 

müvafiq bazar müəyyən sərhədlərə malik olmaqla rəqabət mübarizəsinin iştirakçısı kimi üstün 

olaraq, həm də makro mülkyyətin subyektidir. 

Normal makroiqtisafiyyat o zaman əhalinin artan rifah tələbəni dolğun və səmərəli təmin 

edir ki, o yeni sektor və sahələrin yaranışını stimullaşdırmış olur. Bu isə o deməkdir ki, milli 

müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyinə əhalinin artan rifah halının açıq iqtisadiyyat mühiti 

şəraitində təmin edilməsi vəziyyəti kimi baxılmalıdır. Müasir şəraitində bu sferada qloballaşma 

və informativzasiya proseslərinin təsir gücü də nəzərə alınmalıdır.Belə ki, bu  təsirlər altında 

makroiqtisadiyyatın özünün durumu da dəyişikliklərə məruz qala bilər. Beləliklə, milli 

müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyinin  artırılmasını şərtləndirən başlıca amillər olaraq, təbii 

resurslardan məhsuldar istifadə və ərazidə fəaliyyət göstərən müəssisələrin özlərinin 

rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin stimullaşdırılması vacib şərtdir. 

Qeyd etməliyik ki, milli müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi şəraitində 

potensial üstünlüklərin müəyyənləşdirilməsi bir sıra nəzəri problemlərə əsaslanmalıdır. Xüsusən, 

M.E.Porterin mühüm nailiyyəti ondan ibarətdir ki, bu alim səkkiz  inkişaf etmiş ölkənin 

sənayesinin strukturlarının geniş statistik materiallarının təhlili əsasında bu ölkələrin şirkətlərinin 

rəqabət mübarizəsində uğurlarının və uğursuzluqlarının ən əhəmiyyətli səbəblərini müəyyən edib. 

Bunun nəticəsində ölkənin rəqabət üstünlüyünün konsepsiyası təklif olunub. Bu konsepsiyanın 

əsasını “milli romb” fikri təşkil edir. Bu fikir ölkənin şirkətlərinin rəqabət mühitini formalaşdıran 

dörd xassəsini aşkar edib. Bu xassələrə ən əvvəl daxildir.: amillərin parametrləri, şirkətlərin 

strategiyası və onların rəqabətliliyi , tələbatın parametrləri, qohum və dəstək verən sahələri. Lakin 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı bazar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi 

mərhələsindədir və ölkənin rəqabət üstünlüyünün “milli romb” anlayışı əlavə xassələri nəzərə 

almalıdır. Məsələn , ölkənin rəqabət üstünlüyünün “milli rombunun“ əlavə xassələrinə milli 

iqtisadiyyatın sahələrinin müəssisələrinin özəlləşməsi dərəcəsini daxil edirlər. Bizim fikrimizcə, 

respublikanın rəqabət üstünlüyünün “milli rombunun” əsas xassəsi, sənaye istehsalı daxil 

olmaqla, bütün sosial-iqtisadi göstəricilərinin yüksək artım tempidir. 

Xüsusən Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri H.Ə.Əliyevlə bağlı “hadisə” blokunun 

ayırmaq istərdik. Onun tərəfindən hazırlanmış “Heft strategiyası” , Azərbaycan Respublikasının 

strateji məqsədlərinə nail olmaq üçün neft amilindən istifadə olunmasına imkan yaratdı. Bu 

məqəsdlər məlumdur - dövlət müstəqilliyini, təhlükəsizliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etmək, 

iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə əlverişli imkanlar yaratmaq,  bütün ölkələrlə hərtərəfli 

bərabərhüquqlu münasibətlərin sərhədlərini genişləndirmək. Məhz dövlətin düzgün seçilmiş 

“Heft strategiyası” Azərbaycan Respublikasının sənayesinin gələcək strukturunu müəyyən 

etdi.”Heft strategiyası” bir çox sənaye şirkətlərinin rəqabət üstünlüyü üçün, ölkənin 

iqtisadiyyatına lazımlı ilkin şərait yaratdı.Ona görə də rəqabət üstünlüyünün şəraitlərinin 

sistemində “hadisə” blokunun xüsusi “statusa” ayrılması çox zəruri və əhəmiyyətlidir. 

Gücləndirilmə mərhələlələri üzrə mövcud olan potensial üstünlüklərə müvafiq olaraq, 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf təsnifatının bu istiqamətlərdə verilməsi məqsədə 

uyğun olardı:  İnvestisiyalar ilə hərəkətedici mərhələ: innovasiyalar ilə həlledici mərhələ: artım 

ilə (sərvət ilə) hərəkətedici mərhələ. Ölkə müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə 

əsalanan strukturunun yenidənqurma siyasəti əhəmiyyətli dərəcədə zəruridir. Hal-hazırda 

makroiqtisadi  siyasətdə milli müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin iki əsas 

strategiyası məlumdur. Birincisi sənaye siyasəti əsasında rəqabətliliyinin artması konsepsiyası, 
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ikincisi isə mikro səviyyədə rəqabət siyasətinin  inkişafı əsasında. Birincisi bu prosesə dövlətin 

gücləndirici təsirinin istifadəsinə əsaslanır. İkincisi ayrı-ayrı müəssisələrin təşəbbüslərinə , yeni 

azad və rəqabət mexanizminə əsaslandırılmış iqtisadiyyatın inkişafına əsaslanır.[6, 7, 8] 
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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы, способствующие по конкурентоспособно- сти 

предприятий. Здесь обосновываны проблемы повышения конкурентоспособности на 

циональных предприятий. В статье также рассматривается пути развитие национальной 

экономики и особенности его перехода от одного уровня на другой, а также были проана 

лизированы факторы подготовки создания промышленной политики в условиях 

повышения  конкурентоспособности 
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Abstract 
 

This article describes the study of factors contributing to competitiveness of national 

entities. It studies theoretical problems of increasing the competitiveness of national entities. The 

article also analyzes factors encouraging development of a new industrial policy in terms of 

increasing competitiveness and transition from one phase of development of national economy to 

another. 
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Gross Domestic Product (common interior product), profit. 

Aqrar bölmə hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatının ən mühüm sahələrindən biridir.Odur ki, 

ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələrinə qiymət verərkən kənd təsərrüfatını 

səciyyələndirən göstəricilərdən də istifadə olunur. Müasir dövrdə ölkəmizin iqtisadiyyatında neft 

sektoru aparıcı rol oynasa da aqrar bölmə çox böyük həyati əhəmiyyətə malik olan bir sahə kimi 

qalmaqdadır. Bu, onunla əlaqədardır ki,aqrar bölmə ölkədə iqtisadi və sosial vəziyyətə, əhalinin 

ərzaq məhsulları və kənd təsərrüfatı xammallarından hazırlanan istehlak mallarına, sənayenin bir 

sıra sahələrinin isə xammala olan tələbatının ödənilməsində, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin 

təmin olunmasında və deməli, cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında əhəmiyyətli rol oynayır. Ona 

görə də hər bir ölkə, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələr özlərinin təbii-iqlim potensialına 

uyğun gələn və ərzaq təhlükəsizliklərini təmin edə bilən aqrar bölməyə malik olmağa çalışır. 

Aqrar bölmənin inkişaf etdirilməsi uzunmüddətli proqnoz və proqramların işlənib 

hazırlanmasını tələb edir. Başqa sözlə, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onun bu 

sahədə asılılığının azaldılması və ya tamamilə aradan qaldırılması xüsusi konsepsiya və 

proqramlar əsasında həyata keçirilir. 

İqtisadiyyatımızın aqrar bölməsində təsərrüfat formalarının müxtəlifliyi, məhsulların 

bölüşdürülməsinin bazar prinsiplərinə keçilməsi, sərbəst maddi-texniki resurslar bazarının 

formalaşdırılması, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların dövriyyəsi və ondan istifadə olunması 

haqqında qanunvericililk bazasının hazırlanması, qəbul edilməsi və zaman keçdikcə dəyişən 

şəraitə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi şübhəsiz ki, bu sahədə bütün işlərin yenidən qurulmasına, 

istehsalın səmərəliliyinin yüksəlməsinə və ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına 

özünün müsbət təsirini göstərir.[2] 

Ölkəmizin iqtisadi və sosial həyatında aqrar bölmənin oynadığı rolu statistik rəqəmlərdən 

aydın görmək olar. Belə ki, hazırda ölkəmizdə yaradılan ÜDM-in 6,9 %-i kənd təsərrüfatının 

payına düşür, məşğul əhalinin 37 %-ə qədəri bu bölmədə çalışır, kənd əhalisinin ümumi 

gəlirlərinin 1/5 hissəsi kənd təsərrüfatı məhsullarının, mal-qara, yem və s. satışından əldə edilən 

gəlirlər hesabına formalaşır, əhalinin yarıya qədəri kənd yerlərində yaşayır. 

Azərbaycanın dinamik iqtisadi inkişafının müasir şəraitdə davam etməsi ölkədə yaradılmış 

fəaliyyət mühitini xarakterizə edən mühüm əlamətdir. Respublikamızın bu və ya digər sahələrdə 

əldə etdiyi uğurlar bir çox nüfüzlu beynəlxalq qurumlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.Öz 

müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra gənc respublikamız hüququn bir çox sahələrində 

olduğu kimi onun kompleks sahəsi olan aqrar hüququ da formalaşdırmağa və inkişaf etdirməyə 

başladı.  

Respublikanın əksər rayonlarında ötən əsrin 80-ci illərinin sonuna qədər fəaliyyət göstərmiş 

qeyri-kənd təsərrüfatı müəssisələri (kənd sənayesi müəssisələri) son onilliklərdə arzuolunan 

səviyyədə işləməmişdir. 

Araşdırmalar göstərir ki, hazırkı həmin müəssisələrin işinin bərpası, bəzi istisnalarla sərfəli 

deyildir.Bununla belə, mövcud infrastruktur elementlərindən istifadə imkanları nəzərdən 

qaçırılmamalıdır. Qeyd edək ki,aparılmış müşahidələr bu istiqamətdə görülən işlər barədə nikbin 

olmağa əsas verir.[1] 
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Aqrar sahibkarlığın mövcud vəziyyətinin təhlili təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalının dinamikasını nəzərdən keçirməyi tələb edir. Mövcud 

təsərrüfatçılıq formalarını yəni kənd təsərrüfatı müəssisələri ilə fərdi sahibkar təsərrüfatlarını 

müqayisə etdikdə aşağıdakı mənzərənin şahidi oluruq. Belə ki, tədqiqatdan məlum olur ki, son 

beş ilin (2016-2020-ci illər) məlumatlarına əsasən kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu fərdi 

sahibkar təsərrüfatlarında 25648-37349 min. manat arasında dəyişdiyi halda, kənd təsərrüfatı 

müəssisələri üzrə 408711-814426 min manat arasında dəyişmişdir.Müvafiq olaraq belə 

müəssisələrdə satışdan əldə edilən gəlir 441505 min manatdan 637351 min manata, ümumi 

mənfəət isə 75246 min manatdan 104016 min manata qədər yüksəlmişdir.Rəqəmlər onu göstərir 

ki, son beş ildə kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə ümumi məhsulun dəyəri təxminən iki dəfə, 

satışdan əldə edilən gəlir və ümumi mənfəət isə 1.4 dəfə artmışdır. 

Fərdi sahibkar təsərrüfatları üzrə isə ümumi məhsulun dəyəri və satışdan əldə edilən gəlir 

1,5 dəfə artdığı halda ümumi mənfəət isə 1.1 dəfə artmışdır. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə ümumi məhsulun dəyəri 2020-ci ildə 2016-cı ilə nisbətən 

405715 min manat artdığı halda, bu sahə üzrə satışdan əldə edilən gəlir 195846 min manat 

artmışdır.Fərdi sahibkar təsərrüfatları üzrə isə həmin göstəricilər müvafiq olaraq 11701 və 10103 

min manata bərabər olmuşdur.Bunlara baxmayaraq fərdi sahibkar təsərrüfatları üzrə əsas kənd 

təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə rentabellik yüksək olmuşdur. Məs: dənli bitkilərin satışının 

rentabelliyi tədqiqat illərində orta hesabla 69,1%, xam pambıq üzrə 50,5 %, tütün üzrə 86,6 %, 

tərəvəz üzrə 108,8 %, üzüm üzrə isə 27,3 % təşkil etmişdir.  

Fərdi sahibkar təsərrüfatları üzrə ayri-ayrı kənd təsərrüfatı məhsullarının rentabelliyinin 

yüksək olması da sahibkarlara verilən subsidiyalarla, eləcədə bu sahəyə göstərilən qayğı və 

diqqətlə izah olunur. Odur ki, fərdi sahibkar təsərrüfatlarının fəaliyyətində müşahidə olunan 

canlanma onların istehsal dinamikasında kəckin arttımda təzahür edir.   

Uzunmüddətli perspektivdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi sahəsində qarşıda duran 

ümdə vəzifə bütün əhali quruplarını onlar üçün münasib və arzuedilən məhsullarla təmin 

etməkdən, habelə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması tələblərinə cavab verə bilən 

sabit və iqtisadi cəhətdən özünü doğruldan fərdi sahibkar təsərrüfatlarını formalaşdırmaqdan 

ibarətdir. 

Bu məqsədə isə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə nail olmaq mümkündür: 

- bazar prinsipləri ilə dövlət tərəfindən tənzimlənmənin əlaqələndirilıməsinə əsaslanan kənd 

təsərrüfatı üzrə səmərəli fəaliyyət mexanizminin yaradılması; 

- kənd təsərrüfatında istehsalın səmərəliliyi və onun rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsində elmin və elmi-texniki tərəqqinin rolunun gücləndirlməsi; 

- ölkənin kənd təsərrüfatı məhsulları, xammal və ərzaq bazarlarında əmtəə istehsalçıları 

üçün əlverişli şərait yaradan və himayədarlığa əsaslanan xarici iqtisadi siyasət yeridilməsi; 

- aqrar bölmənin istehsal potensialından istifadənin səmərəsinin yüksəldilməsinə, 

inteqrasiya və kooperasiya proseslərinin inkişaf etdirlməsinə yönəldilən torpaqla bağlı lazımi 

işlərin görülməsi; 

- kənd əhalisinin gəlirlərinin artırılmasına və kənddə sosial infrastrukturun inkişaf 

etdirilməsinə yönəldilən sosial siyasətdə köklü dəyişikliklərin edilməsi 

Beləliklə, kəndin sosial inkişafına yeni prizmadan yanaşmaq lazımdır.Başqa sözlə, kəndə 

yalnız fəaliyyət göstərilən böyük ərazi kimi deyil, əhalinin böyük bir hissəsinin yaşadığı və öz 

əməklərini sərf etdikləri bir mühit kimi baxmaq lazımdır. Elə şərait yaratmaq lazımdır ki, kənddə 

yaşayan əhali təkcə torpağa bağlı olmasın, digər fəaliyyət növləri ilə də məşğul ola bilsin, şəhər 

əhalisi ilə eyni həyat şəraitinə malik olsun. Əgər belə olarsa, onda kənddən şəhərə axın olmaz, 

əksinə, inkişaf etmiş ölkələrdəki kimi adamlar şəhərdən kəndə qayıdar, özləri üçün münasib 
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həyat şəraiti yaradar, şəhərlər “yükdən” azad olar,iqtisadiyyat hərtərəfli inkişaf edər. Bütün 

bunlar həm də kənddə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə, fərdi sahibkar təsərrüfatları üçün daha 

əlverişli şərait yaradılmasına, ölkənin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasına imkan verər. 
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İqtisadiyyatın inkişafında istehsalın əsas  faktoru olan torpaq, əmək, kapital əsas və 

əhəmiyyətli dərəcədə rol oynadığı kimi, onlarıın fəaliyyət hərəkətinə   gətirilməsi vasitəsi və 

yardımçı element kimi maddi və texniki bazanın formalaşması da böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Maddi texniki resursların həm kəmiyyəti, həm keyfiyyəti torpaqdan səmərəli istifadəni 

şərtləndiməklə kənd təsərrüfatı istehsalının artırılmasında əhəmiyyətli rolu ilə fərqlənir. 

 Nəzərə alınmalıdır ki, kənd təsərrüfatı istehsalı həyata keçirilən forma və üsüllarında  

spesfik xüsusiyyətlərinə və prinsiplərinə həmçinin digər cəhətlərinə görə iqtisadiyyatın digər 

sahələrindən xeyli fərqlənir. Bununla yanaşı başqa cəhətlərdə mövcuddur.   

Müasir şəraitdə aqrar sahənin inkişafında mühüm rol oynayan maddi texniki təminat 

sisteminin məqsəd yönümlü şəkildə, səmərəli təşkil olunması zəruri və vacibdir. Həmdə kənd 

təsərrüfatında yeni yaranmış təsərrüfatçılıq formalarının istehsal vasitələri ilə təminatında 

yaranmış gərginlik aradan qaldırılmalıdır. Bu  baxımdan MTT (maddi texniki təminat) prosesi, 

yaxud istehsal vasitələri bazarının idarə olunması və tənzimlənməsi elə həyata keçirilməlidir ki, 
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yeni yaranmış təsərrüfatçılıq formaları öz istehsal - təsərrüfat fəaliyyətini qura bilsinlər və aqrar 

sahədə çox uklatkalılıq təmin edilsin. 

Təhlillər göstərir ki, bazar münasibətləri şəraitində maddi texniki resurslar bazarının 

yaradılması və idarə olunması zamanı dövlət tərəfindən aşağıdakı tənzimlənmə işləri həyata 

keçirilməlidir : 

 aqrar sahədə mülkiyyətin müxtəlif formalarından istifadə edərək, maddi texniki 

sferasından idarə etmə sturukturunun  təkmilləşdirilməsi; 

 bu sahədə yeni yaradılan təsərrüfat qurumlarını maddi texniki resursların əldə edilməsi 

zamanı, yaranan cətinliklərin ləğv olunması və maksimum əlverişli şəraitin yaradılması; 

 respublika daxilində kənd təsərrüfatı qurumları üçün istehsal vasitələri  istehsal edən 

infrasturukturun inkişaf etdirilməsi; 

 aqrar istehsalçılar üçün səmərəli maddi - texniki resurslar bazarının formalaşdırılması 

və istehsal vasitələri təklif edən qurumların inhisarçı mövqeyindən asılı olaraq, yaranmış vəziyyət 

zamanı tənzimləmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi;        

 maddi texniki resursların istehsalı ilə məşğul olan inhisarçı qurumların məhsullarının 

satışı zamanı maksimum satış qiyməti səviyyələrinin müəyyən edilməsi ; 

 təchizat sisteminin maddi-texniki bazasının inkişafı və bu sahəyə kapital cəlb 

olunmasına nail olunması və s.    

Müşahidələr qöstərir ki,  maddi texniki resurslardan istifadənin  bu vəziyyəti, əslində 

bazarın tarazlığa malik olduğu şəraitdə baş verir. Həmin resurslara ekvivalent tələb və təklif 

səviyyəsi bazarın formalaşdığı, xüsusəndə alıcı və satıcıların müəyyən inkişaf səviyyəsində 

mövcud ola bilər. 

Aqrar  sahənin maddi texniki resurslarla təmin olunması prosesinin təhlili göstərir ki, bu 

sahədə mövcud olan qiymətləndirici meyar və göstəricilərin (məsələn maşın və mexanizmlərin 

texniki iqtisadi göstəricilərinin bəzən dünya standartlarına cavab verə bilməməsi ) səviyyəsi hələ 

də aşağıdır. Təhlillər göstərir ki, müasir dövrdə aqrar sahənin maddi-texniki vasitələrlə təmin 

olunması mövcud tələbatdan geri qalır. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarını texnika ilə təchizatı da 

qənaətbəxş səviyyədə deyildir. Həm də mövcud kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının 

istismar müddəti uzanmış, kohnəlmə dərəcəsi isə artmışdır. Bunu statistik məlumatlar da təsdiq 

edir.  

Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq, Dövlət Statistika Komitəsi və onun yerli orqanları tərəfindən 

2010-cu ilin iyulun 1-i vəziyyətinə ölkə üzrə mövcud kənd təsərrüfatı texnika və avadanlıqıarının 

siyahıya alınması keçirilmişdir və hal-hazırda da bu siyahiyaalınma hər il mütəmadi olaraq 

keçirilir. Siyahıyalma kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan bütün təsərrüfat kateqoriyaları 

üzrə, statistik materialların toplanması yolu ilə aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, aqrar sahədə 

mülkiyyət formasından asılı olmayaraq mövcud olan texnika və avadanlıqlarının əksəriyyətini 

artıq köhnəlmiş mexanizmlər təşkil edir. Məsələn, həmin dövrdə aqrar sahədə mövcud olan 

14887 ədəd traktorun 13733 ədədi, 8409 ədəd yük avtomobilindən 7404 ədədi, 3019 ədəd traktor 

kotanından 2714 ədədi, 1009 ədəd kultivatordan 925 ədədinin buraxılış tarixi 1998-ci ildən 

əvvəlki tarixə aid olmuşdur[4].  

Müasir dövrdə maddi texniki resurslardan istifadənin təhlili göstərir ki, aqrar sahədə MTT-

nin  idarə olunması strukturunun aşağıdakı kimi formalaşması məqsədə uyqundur.  

İlk növbədə aşağı, yerli səviyyədə maddi-texniki təminatın təşkili zamanı müxtəlif 

mülkiyyət növlü təsərrüfat-istehsal birlikləri asosiasiyaları təşkil edərək MTT-nin müxtəlif 

formalarını təşkil etmək olar. Məsələn, maddi-texniki resurslarla təminat üzrə dövlət müəssisəsi, 

təsərrüfatlararası  asosiasiya, yaxud təminat üzrə qurumları və s. Həmçinin bu səviyyədə fəaliyyət 

göstərən müxtəlif təminat qurumları məqsədə müvafiq ola bilər. 
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Maddi-texniki təminatın bu səviyyəsi ümumi təchizat sistemində ən mühüm mərhələni 

təşkil  edir. Qarışıq mülkiyyətə (həm dövlət, həm özəl ) əsaslanan və səhmdar cəmiyyəti 

formasında fəaliyyət göstərən rayon mərkəzində istehsal və xidmət sexlərini açır, mürəkkəb 

maşın və mexanizmlərini təmin edir, lizinq xidmətləri qöstərir. Bu zaman yerli istehsalçılarla 

əlaqə saxlamaq, onların ehtiyac və tələbatlarını öyrənmək daha asan başa gələ bilər.  

İkinci halda, regionlar səviyyəsində təşkil olunan maddi texniki resurslarla təminat 

qurumları təsərrüfat hesablı olmaqla, öz tərkibində yerli təchizat müəssisələrini birləşdirə bilər. 

Sosial iqtisadi inkişafın müasir şəraitində regional idarələrin funksiyaları daha genişdir. Çünki 

onlar regionun təbii-iqlim xüsusiyyətlərinə və kənd təsərrüfatının özünəməxsusluğuna uyğun 

olaraq lazımi maddi texniki resursları birbaşa xarici ölkələrin  istehsalçı qurumlarından alaraq, 

lizinq üsulu ilə təsrrüfatlara çatdıra bilər. 

Ücüncü halda isə, ölkə səviyyəsində təşkil edilən maddi texniki təminatı qeyd etmək 

lazımdır. Mütəxəssislərin fikrincə, aqrar sahənin  maddi texniki resurslarla təminatı xidmətini 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeçiliyindən götürərək, onun müstəqil   fəaliyyət göstərməsinə  

şərait yaratmaq   daha məqsədə uyğundur. 

Nazirlər Kabinetinin 27.09.1999-cu il tarixli, 158№-li “Azərbaycan Respublikası Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi Baş Dövlət  Texniki Nəzarət Müfəttişliyinin yaradılması və onun 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında” qərarı ilə xüsusi qurum  yaradılmışdır. Bu müfəttişliyin 

aqrar sahədə apardığı texniki baxış  və qeydiyyat işləri nəticəsində, təkcə 2008-ci ildə bu sahə 

üzrə cəmi 46005 ədəd  özü yeriyən texnikanın mövcud olduğu məlum olmuşdur. Onlardan 31205 

ədədi saz 9523 ədədi nasaz və 5277 ədədi istismara tam yararsız vəziyyətdə olub[4]. 

Hazırkı dövrdə texnikanın köməyi olmadan bol kənd təsərrüfatı məhsulları  əldə etmək 

demək olar ki, qeyri-mümkündür. Müasir və saz texnika məhsul bolluğu  deməkdir. Təsadüfi 

deyil ki, dövlət başcısı hələ 2004-cü ildə  müvafiq sərəncam imzalayaraq, “Aqrolizinq” ASC 

yaradılmasını vacib saymışdır. Bununla da kəndin texnika probleminin həllinə başlanmışdır.. 

Göründüyü  kimi , aqrar sahənin maddi texniki resurslarla və ehtiyatlarla kompleks təmini 

ücün ardıcıl və məqsədli  fəaliyyət göstərmək lazımdır. Çünki, kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsullarının istehsalı və emalına artan tələbatını ödəmək ücün, bu sahənin  lazımi resurslarla 

etibarlı təminatına və onlardan düzgün  istifadə olunmasına daim diqqət yetirilməsi cox 

zəruridir[3]. 

2007-2012-ci illərdə dövlət büdcəsindən aqrolizinqə 1635 mln. manat vəsait ayrılmasına 

baxmayaraq, aqrolizinqə texnikanın, əsas sürünün, toxumun, xammal və materialın, kimyəvi 

gübrələrin və pereparatların qiyməti sahibkarlara baha başa gəlməklə satılmışdır.  

Kənd təsərrüfatı istehsalının  inkişafında   müxtəlif neqativ halların qarşısının alınması 

məqsədi ilə, birinci növbədə kənd təsərrüfatı texnikasına və avadanlığın qiyməti dövlət tərəfindən 

maksimum qiymət həddi zəmanəti ilə tənzimlənməlidir. Aqroservis ASC və digər qrumlarla ilə  

kənd təsərrüfat texnikasının  və avadanlığının  qiyməti arasında mənfi fərq yarandığı halda dövlət 

tərəfindən büdcə hesabına baxılmalıdır. Bu qrumların siyasəti nəticəsində texnika və avadanlığın 

son qiymət formalaşması ilə , yəni satıcıdan sahibkara qədər artan  silsilə ilə son qiymətlə 

sahibkara satılması nəticəsində formalaşan   qiymət sistemi hüquqi cəhətdən sonda  kənd 

təsərrüfatı sahibkarın üzərinə  köçürülməsi aqrar sahənin inkişafında ən böyük əngəldir. Bunlarla 

yanaşı innovativ və kombinə edilmiş kənd təsərrüfatı texnikalarının ölkəmizə gətirilməsinə 

həmçinin məhsul istehsalçılarının müasir kənd təsərrüfatı texnikasına təlabatının fasiləsiz və 

davamlı ödənilməsi sahəsində əlavə tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. 
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STRENGTHENING THE AGRICULTURAL MATERIAL AND TECHNICAL BASE 

AND GOVERNMENT SUPPORT 
 

Abbasov N.Y 

Gandja State University 

Summary 
 

The forms and methods of agricultural production differ significantly from other sectors of 

the economy due to their specific features and principles, as well as other aspects. In modern 

conditions, it is necessary and important to organize the logistics system, which plays an 

important role in the development of the agricultural sector, in a purposeful and efficient manner. 

At the same time, the tension in the provision of new forms of farming in agriculture with means 

of production must be eliminated. It is necessary to act consistently and purposefully to 

comprehensively provide the agrarian sector with material and technical resources and resources. 

 

 

 

MÜASİR DÖVRDƏ DÖVLƏT MALİYYƏSİNİN İDARƏ  

EDİLMƏSİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ 
 

Mustafayev M.M. 
 

Açar sözlər: Dövlət maliyyəsi, iqtisad elmləri, problem, idarəetmə. 

 

Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi əsasən də dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri, onların 

səmərəli istifadəsi və tarazlığın saxlanması məsələləri maliyyəçi, iqtisadçı alimlər tərəfindən 

bütün dövrlərdə tədqiq edilmiş və indiki zamanda da edilməkdədir. Maliyyə münasibətlərinin 

yaranması, xərclərin idarə olunması, səmərəliliyin təmin edilməsi və s. kimi aktual prolemlər 

dünyanın  

Metod 

Məqalə bir neçə fərqli tədqiqat metodundan istifadə edilərək yazılıb. İlk olaraq, dövlət 

maliyyəsinin idarə edilməsi və onun aktual problemləri nəzəri baxımından analiz olunub. Nəzəri 

baxımdan analiz edilərkən, qazetlər, elmi nəşrlər və internetdəki resurslar istifadə olunacaqdır. 

Məqalənin yazılışında, analiz metodu, sintez metodu və deduksiya metodundan istifadə 

olunub. 

Analiz  

Dövlət maliyyəsinin idarə olunması zamanı müxtəlif problemlər ilə rastlaşmaq 

mümkündür. Bu cür problemlər ilk növbədə dövlət maliyyə sisteminin idarəetməsi zamanı ayrı-

ayrı sahələrində yaranır. Dövlət maliyyəsinin səmərəli və düzgün idarəsini təmin etmək üçün 
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müəyyən islahatlar etmək də vacibdir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasında da həyata keçirilən 

müəyyən islatahlar, dövlət maliyyəsinin idarə sistemini təkmilləşməsinə və s. kimi iqtisadiyyatda 

müsbət inkişafa  kömək  edib. İqtisadiyyatı gücləndirmək və dövlət maliyyəsinin idarəsini təmin 

etmək üçün əhəmiyyətli şərtlərdən biri də büdcə islahatıdır, hansı ki, dərin və köklü dəyişiklikləri 

özündə birləşdirən mürəkkəb bir prosesdir. Büdcə islahatı kimi əhəmiyyətli bir prosesi başlatma 

və həyata keçirtmək üçün müəyyən mərhələlər ardıcıl, dəqiq tətbiq olunmalıdır. Fikrimizcə, 

maliyyə siyasətində həyata keçirilən islahatlar iqtisadiyyatın həm dövlət, həm də özəl sektoru 

üçün geniş inkişaf imkanları açır.  

Dövlət maliyyəsinin iqtisadi məzmunu tərkibində büdcə sistemi, büdcədənkənar fondlar, 

dövlət krediti, dövlət müəssisələrinin maliyyəsi kimi əhəmiyyətli həlqələri birləşdirir. Dövlət 

maliyyəsinin əsasını təşkil edən bu həlqələrin hər birinin öz müxtəlif təyinatlı funksiyaları var. 

Dövlət maliyyəsini və onun proseslərini düzgün idarə edəbilmək, dövlət maliyyəsinin həlqələri 

arasında əlaqəni təmin etmək və dövlət maliyyəsinin idarə edilməsinin aktual problemlərini daha 

dərindən öyrənmək üçün onun əsasını təşkil edən proses və həlqələrin mahiyyətini öyrənmək 

vacibdir. 

Dövlətin maliyyə sistemi daimi olaraq, fasiləsiz fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyət ərzində 

bəzən müəyyən çətinliklər ilə üzləşir. Dövlət maliyyə sisteminin, dövlət büdcəsinin kəsrini 

örtmək, dövlət investisyalarını maliyyələşdirmək, gəlir və xərclərdən səmərəli istifadə etmək 

kimi bir çox mühüm funksiyası var və  bu funksiyaları həyata keçirən zaman müəyyən 

problemlər yarana bilir. Bu problemlərdən biri də dövlət borcudur. Dövlət borcunun yüksək vergi 

və s. kimi büdcəyə ödəniş vaistələrini tənzimlədiyi və düzgün istifadə edildiyi təqdirdə, borcun 

zərərini əvəzləşdiriləcəyini müdafiə edən bir çox iqtisadçı alim var. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə 

dövlət maliyyəsinin idarə edilməsinin aktual problemlərini öyrənmək və bu problemləri həll 

etmək üçün iqtisadiyyat elmini öyrənmək və həmçinin müasir iqtisad elminin aktual problemləri 

haqqında da məlumata sahib olmaq lazımdır. 

Nəticə 

Müasir dövrdə dövlət maliyyəsinin idarə edilməsini başa düşmək üçün, dövlət maliyyəsi, 

onun tərkibindəki həlqələr və yaranıb-davam etməsi prosesini öyrənmək lazımdır. Dövlət 

maliyyəsinin idarə edilməsinin aktual problemlərini öyrənmək və bu aktual problemlərə müvafiq 

həll yolları tapmaq üçün ilk öncə müasir dövrdə iqtisad elmlərinin aktual problemləri haqqında 

məlumatlı olmaq vacibdir. Müasir dövrdə iqtisad elmlərinin əsas problemlərindən biri məhz 

başqa elmlərə inteqrasiyasından başlayır. İqtisad elmi də digər elmlər kimi hər keçən gün inkişaf 

edən elmdir.  

Dövlət maliyyəssinin idarə edilməsində səmərə əldə etmək üçün dövlət gəlirlərini artırmaq, 

iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin etmək və bütün bu amillərlə yanaşı xalqın rifahını da 

yüksəltmək lazımdır. Dövlətin inkişaf etməsi üçün dövlət maliyyəsinin düzgün və səmərəli 

idarəsi vacibdir.  Öyrənilən nəzəri müddəalar, həyata keçirilən iqtisadi addımların hər biri ölkənin 

iqtisadiyyatının inkişafını təmin etmək, əhalinin rifahını yüksəltmək və s. kimi mühüm 

sahələrinin inkişafına yönəlmişdir. Ölkənin güclü inkişafı, yalnız onun güclü iqtisadiyyatı ilə 

mümkün ola bilər. 

iqtisadçı alimləri tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 
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Summary 
 

In order to study the current problems of public finance management in modern times, it is 

first necessary to understand the essence of the public financial system. The financial system of 

the state is one of the most important factors regulating the proper functioning and development 

of the market system, changing the economic system and the emergence of market relations as a 

result of this process. Strengthening the economy of the Republic of Azerbaijan has become a 

key criterion for increasing the efficiency of the financial system in our country. In modern times, 

the role of public financial management in economic development is significant. Proper and 

effective management of public finances depends on the establishment of the production 

structure, the increase of scientific and technical potential, the modernization of enterprises, etc. 

contributes to the development of important areas such as with a positive trend. 

The management of public finances, especially the revenues and expenditures of the state 

budget, their efficient use and balance issues have been studied by financiers, economists at all 

times and are still being done. Establishment of financial relations, cost management, ensuring 

efficiency, etc. Current issues such as are kept in the spotlight by economists around the world. 
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Dünya ölkələri iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni ehtiyaclarını qarşılıqlı şəkildə ödəmək 

üçün tarixən bu və ya digər səviyyədə  bir-biri ilə münasibətlər qurmuşlar. Bu münasibətlər 

müxtəlif səbəblərdən bəzi dövrlərdə daha da genişlənmiş, bəzi dövrlərdə isə əksinə mövcud 

şəraitdən asılı olaraq məhdudlaşmışdır. Bəşəriyyətin inkişaf tarixi göstərir ki, zaman keçdikcə 

ölkələrin daxilində olduğu kimi onların arasında da müəyyən əmək bölgüsü və ixtisaslaşma 

ortaya çıxmışdır. Ölkələr arasında mövcud qarşılıqlı iqtisadi münasibətlər beynəlxalq əmək 

bölgüsü və beynəlxalq ixtisaslaşma əsasında formalaşmış və inkişaf etmişdir. Bu baxımdan dünya 

ölkələri və xalqları hər zaman bu və ya digər səviyyədə bir-birindən asılı şəkildə yaşamış və 

birlikdə bəşər cəmiyyətinin inkişafını təmin etmişdir. Dünya ölkələri və onların vətəndaşları 

arasında yaranan qlobal qarşılıqlı münasibətlər iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni aspektləri [1] 

əhatə edir.  Müasir qloballaşma dövründə yuxarıda qeyd olunan aspektlər içərisində  iqtisadi 

aspekt həm beynəlxalq siyasi münasibətlər  sistemində, həm də  dünya  təsərrüfat sistemində çox  

mühüm rol oynayır.  

İqtisadi qloballaşma əsas olaraq 3 mərhələdə reallaşır. Bu mərhələlərdən birincisi ticari 

sərbəstlik, ikincisi investisiya sərbəstliyi, üçüncüsü isə maliyyə sərbəstliyidir. Bu konteksdə 

iqtisadi qloballaşma 3 yerə ayrılır [2]. 
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Bir cəhəti xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müstəqil 

dövlətimizə rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycanın tərəqqisi yоlunda əldə olunan nailiyyətlər  göz 

önündədir: ictimai – siyasi sabitlik, güclü İqtisadiyyat, möhkəm sоsial təsisatlar, qüdrətli оrdu, 

regiоnda lider mövqe, beynəlxalq aləmdə nüfuz və s. Güclü iqtisadiyyatımızın ayrılmaz 

hissəsinin təşkil edən Heydər Əliyevin milli neft strategiyası Azərbaycana böyük siyasi və 

İqtisadi dividentlər gətirdi. Ölkəmizin Qərbə inteqrasiyasına geniş yоl açdı və bu prоsesi daha da 

sürətləndirdi. Artıq  xalqımız bu möhtəşəm strategiyanın real nəticələrini və bəhrələrini [3, səh.6] 

görür.  

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra  siyasi sahədə olduğu kimi iqtisadi sahədə də 

böyük uğurlara imza atdı. Xüsusilə də, iqtisadiyyatımızın əsas sahəsi olan neft sənayesində ticarət 

sərbəstliyinin əldə edilməsi ilk növbədə Azərbaycanın iqtisadi aslılılığının  aradan qaldırdı, neft 

satışından büdcəyə daxil olan gəlirlər hesabına nəhəng qlobal layihələrin həyata keçirilməsi 

reallaşdırıldı  və ölkəmizin beynəlxalq məkanda enerji mərkəzi kimi mühüm rol oynamsına şərait 

yaratdı. Belə ki, dünya əhəmiyyətli  “Əsrin Müqaviləsi çərçivəsi”ndə 1997-ci il noyabrın 12-də 

“Çıraq-1” platformasında ilk neft hasil edildi və Bakı-Novorossiysk kəmərilə nəql edilməyə 

başlandı. 1999-cu ilin aprelində ikinci xətt - Bakı-Tbilisi-Supsa kəməri işə düşdü. 2002-ci il 

sentyabrın 18-də əsas ixrac boru xəttinin - Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin təməli qoyuldu. 2005-

ci il mayın 25-də kəmərin Azərbaycan hissəsi, həmin ilin oktyabrında Gürcüstan hissəsi 

istifadəyə verildi, 2006-cı ilin 28 mayında Azərbaycan nefti Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki 

Ceyhan limanına çatdıldı. İyulun 13-də BTC-nin açılışı keçirildi. Əldə edilən bu uğurlar 1994-cü 

ilin 20 sentyabrında əsası qoyulan, dünya iqtisadiyyatında  xüsusi çəkisi olan Heydər Əliyevin 

neft strategiyasının təntənəsi idi. “Əsrin müqaviləsi”ndə reallaşdırılan müqavilələrlə yanaşı, yeni 

sazişlərə də yol açıldı. Məsələn, 2006-cı ildə ARDNŞ müxtəlif neft şirkətləri ilə 20-dən çox 

müqavilə imzaladı. Bununla yanaşı, “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində Azərbaycanın ikinci iri 

enerji layihəsi olan “Şahdəniz” üzrə hasil edilən qaz 2007-ci ildən Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri 

ilə ixrac [4] edilməyə başladı. Bir cəhəti  xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, məsələn, təkcə 2007-ci 

ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində xarici dövlətlərə  13.4 mlrd. ABŞ dolları neft  məhsullar ixrac 

olunmuşdur ki, bu da 2006-cı ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 1.6 dəfə [5]  çox  idi.  Hasil 

olunan bu neft məhsulları əsasən Avropa ölkələrinə  ixrac olunmuş və bu ölkələrin enerjiyə olan 

tələbatlarının ödənilməsində  mühüm pay sahibinə çevrilmişdi. 

Müstəqilliyimizin ilk illərindən başlayaraq Azərbaycan neft sənayesində uzunmüddətli 

dövr ərzində nəzərdə tutulan qlobal miqyasda dayanıqlı və tarazlı inkişafa nail olmaq üçün bu 

mühüm sənaye sahəsinə xarici investisiyaların cəlb olunmasına hər zaman böyük  ehtiyac  

duyulmuş,  yenə də duyulur. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə 

yaradılan İnvestisiya Şirkəti (30 mart 2006-cı il tarixli 1395 nömrəli Sərəncamı ilə) xarici 

investisiyaların neft sənayesinə  cəlb edilməsi istiqamətində çox mühüm layihələr həyata 

keçirdi.“Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində və Şirkətin məqsədyönlu fəaliyyəti nəticəsində 2000-ci 

ildən 2020-ci ilədək Azərbaycanın neft-qaz sektoruna 109,5 milyard dollar investisiya 

qoyulmuşdur ki, bunun da 79,5 faizi xarici investisiyaların [6] payına düşür. Yuxarıda göstərilən 

rəqəmlərdən aydın görmək olur ki, milli iqtisadiyyata cəlb olunan xarici investisiyalar daha çox 

respublikamızın neft-qaz sektorunu əhatə etmişdir. Ümumiyyətlə, xarici investisiyaların  milli 

iqtisadiyyata cəlbi ilk növbədə, “Əsrin Müqaviləsi Çərçivəs”ndə  Azərbaycan neft sənayesi 

qarşısında duran nəhəng quruculuq işlərinin həyata keçirilməsinə böyük töhvə verdi.  

“Əsrin Müqaviləsi Çərçivəs”ndə Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatını və 

pay bölgüsünü nəsillər arasında ədalətli bölüşdürülməsini, həmçinin səmərəli və məqsədyönlü 

şəkildə idarə edilməsini  təmin etmək üçün Respublika Prezidenti Heydər Əliyevin 29 dekabr 1999-

cu il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu təsis edildi. Neft Fondu 

https://az.wikipedia.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
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dünyanın bir sıra dövlətlərinin təcrübəsindən, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının məsləhətlərindən 

istifadə olunamaqla,  yerli xüsusiyyətlər və mövcud ehtiyaclar da nəzərə alınmaqla  yaradılmışdı. 

Artıq, 2019-cu il sentyabrın sonunda Fondun aktivləri 10,4% artaraq 42,5 milyard ABŞ dollarına 

bərabər olmuşdur [7].    

Neft Fondunun maliyyə sərbəstliyi  onun ehtiyat vəsaitləri hesabına bir sıra mühüm qlobal 

layihələrin  həyata keçirillməsini tam şəkildə reallaşdırdı,  həmçinin onun maliyyə vəsaitləri 

hesabına ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli  digər layihələrin  də maliyyələşdirilməsi nəzərdə  

tutuldu. Belə ki, Dövlət Neft Fondundan Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac 

boru kəməri layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsinə 

(2006-cı ildə başa çatıb) –297,9 mln. manat; Dövlət İnvestisiya şirkətinin nizamnamə kapitalının 

maliyyələşdirilməsinə (2006-cı ildə başa çatıb) – 90,0 mln. manat;. “Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir 

yolu” layihəsinə – 572,4 mln. manat; AÇG üzrə layihədə ARDNŞ-nin iştirak payının 

maliyyələşdirilməsinə – 87,6 mln. manat; “STAR” neft emalı kompleksinin tikintisinə – 1663,3 

mln. manat; “Cənub Qaz Dəhlizi” QSC-nin nizamnamə kapitalında dövlətin iştirak payının 

maliyyələşdirilməsinə – 1 530,3 mln. manat [7]  və. s vəsaitin ayrılması nəzərdə tutuldu. Bütün 

bu layihələr Beynəlxalq iqisadi səciyyə daşımış və reallaşdırılacağı təqdirdə ilk növbədə enerjiyə 

tələbatı olan bir sıra Dünya ölkələrini Azərbaycan neft məhsulları  ilə təmin etməyi nəzərdə 

tutmuşdu.   

Beləliklə, milli neft strategiyamızın  əsasını qoymuş  “Əsrin müqaviləsi” nəinki neft‐qaz 

sənayesinin dirçəlməsi və  inkişafına ciddi təkan verdi, eləcə  də  Azərbaycanın sosial‐iqtisadi 

yüksəlişinə  və  siyasi müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə, dünya birliyinə  tamhüquqlu üzv kimi 

inteqrasiya olunmasına gətirib çıxardı, enerji sahəsində regional əməkdaşlıq 

və təhlükəsizliyə  geniş  perspektivlər açdı [8,səh.218].   

Yuxarıda deyilənləri yekunlsaşdırıb belə nəticəyə gələ bilərik ki, Azərbaycan 

iqtisadiyyatının, xüsusilə də onun ən mühüm sahəsi olan neft sənayesinin Dünya təsərrüfatında  

rolu olduqca  danılmazdır, Avropanın enerji təminatında mühüm pay sahibinə malikdir və  bu 

mühüm sahənin daha dərindən araşdırılmasına,  tədqiqinə böyük ehtiyac vardı. 
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Summary 
 

The global relations between the countries of the world and their citizens cover economic, 

political, social and cultural aspects. In the era of modern globalization, the economic aspect 

plays an important role in the world economic system among the above-mentioned aspects. The 

oil industry, which is the main sector of the Azerbaijani economy, also attracts more attention in 

this regard. The national oil strategy of our national leader Heydar Aliyev brought great political 

and economic dividends to Azerbaijan, paved the way for the country's integration into the West 

and accelerated this process. there is a need. 
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Giriş 
  

Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan informasiya və rabitə sahəsindəki 

inkişaf səviyyəsinə görə iqtisadiyyatın digər sahələri müqayisədə daha qabarıq şəkildə nəzərə 

çarpır. Mövcud informasiya və rabitə sahəsinin intensiv və yüksək səviyyədə inkişafında, yeni 

xidmət növlərinin, o cümlədən  internet rabitəsinin,  ölkəmizdə təşəkkül tapması və genişlənməsi 

ilə səciyyələndirmək olar. 

XXI əsrin əvvəllərində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları cəmiyyətin və 

iqtisadiyyatın inkişafına təsir göstərən əsas amillərdən biridir. Onun əhatə dairəsi dövlət 

orqanları, sosial-iqtisadi sahələri, elm və təhsil, mədəniyyəti, bütövlükdə insanların həyat tərzinə 

çevrilmişdir. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr İKT-nin yaratdığı üstünlüklərdən 

yüksək səviyyədə faydalanır, iqtisadi sahələrdə böyük uğurlara imza atılır. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin dərəcəsi ölkənin elmi, iqtisadi 

potensialının, dövlət idarəçiliyinin səviyyəsinin göstəricilərindəndir. Dünya bazarında elektron 

biznesin rolunun artdığı müşahidə olunur və indi ölkələrin iqtisadi rəqabəti aparmaq qabiliyyəti 

onların İKT-dən effektiv ifadəsindən asılıdır. Son illərdə bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün  

ölkəmizdə addımlar atılmış, İKT-nin iqtisadi dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. 

Müasir iqtisadiyyatın formalaşmasında İKT-sisteminin təşkili. 

İnformasiya sistemləri - bəşər sivilizasiyasının çağdaş dövründə modern inkişafının mühüm 

göstəricilərindən biri olub,yeni ictimai-iqtisadi informasiya və münasibətlər sisteminin təşəkkül 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=az&u=https://azerbaijan.az/related-information/134&prev=search&pto=aue
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taparaq sürətlə inkişaf etməsinin bazis elementini təşkil edir. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, 

iqtisadiyyatın əsas problemlərindən biri iqtisadi subyektlərin qeyri-məhdud tələblərinin yerinə 

yetirilməsi üçün məhdud iqtisadi resusrlardan daha səmərəli istifadə olunması haqqında 

məsələnin tətbiqi hesab olunur. 

XXI əsrdə Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinə keçid və onun qurulması, elektron 

hökümətin formalaşdırılması və intellektual potensialın inkişafı sayəsində neft sektorundan sonra 

prioritet sahə hesab olunan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsi ölkənin sosial –

iqtisadi həyatına son illər daha ciddi nüfüz etmişdir.  

Müasir dövrdə və gələcək prespektində İKT-nin əhəmiyyəti ön plana keçir. Müasir rabitə 

və informasiya texnologiyaları, ölkənin hərtərəfli inkişafı, əhalinin intellektinin yüksəldilməsi 

həcminin dünyada baş verən inteqrasiya proseslərinə daha aktiv cəlb olunması istiqamətlərində 

Respublikamızın qarşısında yeni imkanlar açır. 

Müasir iqtisadiyyatın, daha çox mürəkkəb makroiqtisadi sistemlərinin sosial-iqtisadi 

təkamülünün tənzimlənməsi kontekstində nəzərdən keçirilir. Bu təkamül prosesi iqtisadi 

subyektlərin fəaliyyət nəticələrinin qeyri-müəyyənliyi ilə sıx əlaqələndirilir ki, o da zəruri 

informasiyanın aşkara çıxarılması yolu ilə azalmağa məruz qala bilər [4, s.228]. Eyni zamanda 

müasir məqamda informasiya prosesi özü unikal istehsal amilinə çevrilmişdir.  

Müasir dövrdə informasiya kommunikasiya texnologiyasının sürətlə inkişafında rəqəmsal 

iqtisadiyyatın formalaşmasında böyük rolu vardır. Müasir idarəetmə sistemində insanların ictimai 

şurunda informasiyaların tutduğu yeri, həm də informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 

cəmiyyət həyatında oynadığı rolu qiymətləndirməkdir. Bələ ki, ictimai-iqtisadi həyatımızın bütün 

sahələrində və istiqamətlərində onun verdiyi imkanlarından geniş şəkildə istifadə olunmasıdır. 

Digər tərəfdən informasiya texnologiyasının inkişafı müasir iqtisadiyyatın idarə edilməsində 

kiçik problemlərlə qarşılaşır. Bu kiçik problemlərin tez bir zamanda həll olunmaması müasir 

iqtisadiyyatın idarə edilməsinin aktual problemlərə gətirib çıxarır. Müasir iqtisadiyyatın idarə 

edilməsində aktual problemlər təkcə informasiya texnologiyasında deyil, digər sahələrdə özünü 

biruzə verir. Bunlara səbəb əlverişli informasiya resuslarının olmamasıdır. İnformasiya 

kommunikasiya texnologiyasının sürətlə inkişafı informasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında 

cəmiyyətin rolu böyükdür. Bunun üçündə informasiya iqtisadiyyatı cəmiyyətin əsas 

xüsusiyyətləri sırasına daxil etmək üçün aşağıdakı məsələlərə diqqət etmək lazımdır. 

- Qlobal informasiya mühitinin yaradılması. 

- İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasında informasiya texnologiyasının əlçatanlığını 

təşkil etmək. 

- İnformasiya cəmiyyətinin əmtəəyə çevrilməsi. 

- İnformasiya kommunikasiya sahələrinin müasir tələblərə cavab vermək üçün bilik 

bazalarının yaradılması. 

Beləliklə, İKT-nin tətbiqinin mövcud durumu və inkişaf səviyyəsi hər bir ölkənin 

intellektual və elmi potensialının,idarəetmə sistemində şəffaflığın təmin olunması və bütövlükdə 

demokratiyanın inkişaf etdirilməsinin ən mühüm göstəricilərindən hesab olunur. [1, s.219]  

Müasir iqtisadiyyatın inkişafında informasiya-texnologiyasının formalaşmasında dövlətin 

rolu böyükdür. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin və operativliyinin yüksəldilməsi, 

əhali, biznes qurumları ilə həmçinin öz aralarında əlaqələrin asanlaşdırılması və 

sərbəstləşdirilməsi məqsədi ilə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından dünya 

təcrübəsində istifadə etməklə   elektron hökümət tərəfindən həyata keçirilir. 

Dövlət orqanlarının informasiya sistemləri arasında informasiya mübadiləsinin təşkilinə və 

vətəndaşların dövlət orqanlarının göstərdiyi elektron xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi əsasında 
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istifadəsinə şərait yaradılmışdır. Dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının fəaliyyətinin yeni şəraitə 

uyğunlaşması, E-biznes, E-bankçılıq, E-təhsil kimi və s. layihələri həyata keçirilmişdir. 

İKT-sisteminin təşkili, texniki dəstək,  informasiya təminatı. 

Müasir iqtisadiyyatın aktual problemlərinin həllində bir çox alətlər mövcuddur, bu 

alətlərdəndə biridə İKT sahəsidir. Anoloji olaraq digər istənilən vasitələr və ya alətlərdən istifadə 

etməklə müasir iqtisadiyyatın problərini həll etmək olar. Buna isə bu alətlərdən istifadə etmək 

üçün onların dəyərini qiymətləndirmək lazımdır. Dəyərin qiymətləndirilməsində iqtisadi 

vasitələrdən, resuslardan istifadə etmək əsas şərtlərindən biridir. Lakin digər tərəfdən İKT-nın 

insan fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında tətbiq edilə bilər. Ona görə də bu alətlərdən 

istifadə etməklə, cəmiyyətin və iqtisadiyyatın hər bir sektorunu dəyişdirir. İnnovasiyanın elektron 

sahədə cəmiyyətin həyatında, iqtisadi artımı stimullaşdırmaq, onların biliklərinin 

genişləndirilməsi, iqtisadi artımın  genişləndirilməsinə imkan yaradır. [2, s.215]  İKT-dan 

səmərəli istifadə bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrinin rəhbərliyi qarşısında, əsas vəzifələri 

sırasında duraraq  bu günün tələblərinə uyğun inkişaf etdirmək, müasir iqtisadiyyatın 

formalaşmasını diqqət mərkəzində saxlayırlar. Eyni zamanda İKT-ı milli iqtisadiyyatın inkişafı 

üçün kifayət qədər potensiala malikdir, sosial-iqtisadi inkişafının fəaliyyət sahəsinin 

genişləndirilməsini, layihələrin effektivliyini artırır. Lakin buna baxmayaraq İKT-nin 

iqtisadiyyata yaxşı bir şəkildə transformasiya olunmasında müəyyən problemlər mövcuddur. 

Müasir iqtisadiyyatın formalaşmasında dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələri ilə müqayisə 

etdikdə konseptual baxışla demək olaraq fərqlidir. Ölkəmizdə bugün bütöv sahələrin  rəqəmsal 

transformasiya ilə bağlı sənədlər hazırlanmalıdır, ancaq hələki yoxdur. Ağıllı şəhər, kiber 

təhlükəsizliyi, informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı konseptual sənədlər, xüsusən də rəqəmsal 

transformasiya ilə bağlı sənədlər qəbul olunandan sonra müasir iqtisadiyyatda ciddi canlanma 

gözləmək olar. Fikrimizcə bu sahədə daha çox diqqət yetirilməsi məsələlərdən biri internet 

resuslarının  daha da inkişaf etdirməkdir. Xarici dövlətlərdədə İKT-dən səmərəli istifadə etmək 

üçün internet resusrları hələ ki tam istənilən nəticəyə çatmaq olmur. Rəqəmsal iqtisadiyyatın bəzi 

əhəmiyyətli təsirlərini artıq sadalamaq olar. Müasir iqtisadiyyatda onun inkişafında istifadə 

olunan alətlərin biri kimi , İKT-dən istifadəyə əsaslanan iqtisadi münasibətlər sistemi, rəqəmsal 

texnologiyalar, biznes modelləri, menecmentin və istehsal üsulunun məcmusu idarəetmə 

proseslərinin avtomatlaşdırılmasına istinad edən dövlətin təsərrüfat fəaliyyətidir. Obyekt 

proseslərin, əmtəə, tələb, təklif, xidmətlər  müxtəlif idarəetmə modellərinin elektron məkana 

köçürülməsidir. Buna görədə rəqəmsal iqtisadiyyatın məqsədi bütün sahələrdə rəqəmsal 

texnologiyaların sistemli tətbiqinin və inkişafını təşkil etməkdir. Artıq bütün forumlarda, hətta 

Davosda keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda da IV Sənaye İnqilabına keçidin zəruriliyi 

qeyd olunur. Yaranmış şərait rəqəmsal texnologiyalara, onlayn tətbiqlərə ehtiyacın artmasını 

şərtləndirir. Bu da öz növbəsində, dünya ölkələrində dayanıqlı infrastrukturun qurulmasının vacib 

şərtlərdən biri edir. Lakin infrastrukturun lazımi səviyyədə olmaması yuxarıda toxunulan 

məsələləri həyata keçirilməsinə imkan vermir. Bu da müasir iqtisadiyyatın inkişafına təsir 

göstərir və aktual problemlərdən birinə çevrilir. Bu problemlərin həll olunmasında resursların 

dahada əlverişli olması əsas şərtdir. 4.Scine.gov.az 
 

Nəticə 

İKT-nin iqtisadi faktor kimi rolunun artması iqtisadiyyatdakı struktur dəyişiklikləri ilə 

bağlıdır.Bu dəyişikliklər iqtisadiyyatın sənaye sektorunda məşğul olanların payının azalması, 

informasiyaların yaradılması, emalı və istehlakı ilə bağlı sektorlarda işləyənlərin payının artması 

ilə xarakterikdir. Azərbaycanın regionları arasında, əsasən kənd yerlərində rəqəmsal fərq hələ də 

güclüdür. Məhz buna görə də İKT üzrə dövlət proqramında regionlarda İKT-nin inkişafına xüsusi 
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diqqət yetirilməlidir. Regionlarda İKT-nin geniş tətbiqi və elektron hökümətin 

formalaşdırılmasında  əsas məqsəd effektiv, şəffaf və nəzarət oluna bilən dövlət idarəetməsinə 

yerli özünü idarəetmənin həyata keçirilməsidir. Müasir dövrdə informasiya kommunikasiya 

texnologiyalarının təsir dairəsi genişləndirərək iqtisadi və sosial sahələri, elm və təhsil, 

mədəniyyəti bütövlükdə cəmiyyəti əhatə etməlidir. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF  

THE MODERN ECONOMY 
 

Summary 
 

The article deals with the organization of the ICT system in the formation of the modern 

economy, the role of ICT in solving current problems of the modern economy, the importance of 

ICT in modern times and in the future. Directions of modern communication and information 

technologies, comprehensive development of the country, more active involvement of the 

population in the integration processes taking place in the world. The place of ICT in the context 

of regulating the socio-economic evolution of the modern economy, more complex 

macroeconomic systems. This evolutionary process is closely linked with the uncertainty of the 

results of the activities of economic entities. Ways of revealing the necessary information of 

modern economic elements. The existence of many tools in solving the current problems of the 

modern economy, analogous ways to solve the problems of the modern economy using any other 

means or tools. 

 

 

 

QUBA-XAÇMAZ İQTİSADİ RAYONUNDA ƏMƏK EHTİYATLARININ İŞLƏ 
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Açar sözlər: Quba-Xaçmaz, əmək ehtiyatları, aqropark, turizm, sənaye 
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Təqdim edilən məqalədə Azərbaycanın Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu ərazisində mövcud 

və potensial iş imkanları dəyərləndirilmiş,yeni yaradılan iş yerləri araşdırılmış, regionun turizm 

potensialı və aqrar-sənaye parkının yaradılması imkanı tədqiq olunmuşdur.  

The article assesses the existing and potential job opportunities in the Guba-Khachmaz 

economic region of Azerbaijan, explores new business prospects, tourism potential of the region 

and the possibility of creating an agro-industrial park. 
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В статье оцениваются существующие и потенциальные возможности 

трудоустройства в Губа-Хачмазском экономическом районе Азербайджана, исследуются 

новые перспективы для бизнеса, туристический потенциал региона и возможность 

создания агропромышленного парка.  

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən inzibati rayonlarını 

əhatə etməklə ölkənin şimal-şərqində çox əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyə malikdir. İqtisadi 

rayonun ümumi sahəsi 7,03 min kv.km olmaqla ölkə ərazisinin 8,1 faizini təşkil edir. İqtisadi 

rayon özünəməxsus relyef xüsusiyyətlərinə malikdir. Regionun ərazisi birbirindən kəskin 

fərqlənən 4 hündürlük (26 metrdən 4466 metrədək) zonasına daxildir – düzənliklər, dağətəyi, orta 

dağlıq və yüksək dağlıq zonalarına ayrılır. Regionun iqlim şəraiti də bu zonalara müvafiq olaraq 

müxtəlifdir. Düzənlik zona üçün isti iqlim xarakterikdirsə, dağlıq zona soyuq-rütubətli və soyuq 

iqlim şəraitinə malikdir. Bölgənin relyefinin rəngarəngliyi burada iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrinin inkişafına münbit şərait yaradır. [6]  

Regionun əhalisinin ümumi sayı  558,7 min nəfər olmaqla ölkə əhalisinin 5,5 faizini təşkil 

edir. Rayonun relyef iqlim xüsusiyyətlərindən asılı olaraq əhali əsasən Xəzər dənizinin 

sahillərində yerləşən düzənlik ərazilərdə məskunlaşmışdır. Əhalinin 34%-i şəhərlərdə, 66%-i 

kəndlərdə yaşayır. İqtisadi rayonda əhalinin orta sıxlığı hər kv.km-də 80 nəfər təşkil edir. [2] 

Əhalinin təkrar istehsalı, məşğulluğu və həyat səviyyəsi arasında müəyyən əlaqə 

mğvcuddur. Demoqrafik proseslərdə baş verən dəyişikliklər ilk növbədə özünü əmək 

ehtiyatlarının sayı və artım dinamikasında göstərir. Əhalinin təbii hərəkəti və onun miqrasiyası 

müvafiq ərazinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar olmaqla yanaşı texniki tərəqqinin inkişafı, 

əhalinin əmək fəaliyyəti və yaşayış şəraitinin əmək prosesinə yaratdığı imkanın səviyyəsindən 

asılıdır. [5]  

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra bütün sahələrdə olduğu kimi, 

əhalinin həyat və təsərrüfat fəaliyyətində də böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Bazar 

münasibətlərinin formalaşdığı müasir dövrdə iqtisadiyyatın sabit inkişafının təmin edilməsi və 

əhalinin həyat şəraitinin yüksəldilməsi aktual məsələ kimi diqqəti cəlb edir. Respublikamızda 

həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin başlıca məqsədi regionlarda miqrasiyanın qarşısını almaq 

üçün həyat  səviyyəsinin və insanların sosial müdafiəsinin  yaxşılaşdırılması, eləcə də təsərrüfat 

sahələrinin səmərəli inkişafının təmin olunmasıdır. “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi”, 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008, 2009-2013, 2014-

2018-ci illər)” və digər dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bu problemlər qismən aradan 

qaldırılmışdır.  

Azərbaycanda və eləcə də sözügedən regionda əmək ehtiyatlarının iqtisadi fəallığında cins 

faktoru özünü göstərir. Belə ki, iqtisadi rayonda istər əmək qabiliyyətli əhali arasında, istrəsə də 

iqtisadi cəhətdən fəal əhali arasında kişilər üstünlük təşkil edir, qadınlar əsasən yüngük və yeyinti 

sənayesi sahələrində işləyir. İş yerlərinin kifayət qədər olmaması miqrasiyanın intensivliyində 

özünü göstərir – region əhalisi ölkədaxili miqrasiyada Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə, xarici 

miqrasiyada isə Rusiyaya üstünlük verirlər. İqtisadi rayondan emiqrasiyanın qarşısının alınması 

bir sıra sosial-iqtisadi problemlərin həllinə gətirib çıxaracaqdır ki, bunun da əsas həlli istiqaməti 

yerlərdə yeni əməktutumlu iş yerlərinin yaradılmasıdır.  

Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı 

sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində 

qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət proqramlarında, habelə regionların sosial-

iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası 

ölkədə qeyri-neft sektorunun davaml inkişafına, regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial 

infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da 
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yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin 

açılmasına və nəticədə, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin 

azaldılmasına təkan vermişdir. Ölkə ərazisində 2021-ci il ərzində yaradılmış 12223 yeni müəssisə 

və təşkilatın 1,0 faizi Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda fəaliyyətə başlamışdır. 2021-ci il ərzində 

ölkədə yeni açılmış iş yerlərinin 10,1 faizi yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda, 87,2 faizi 

mövcud müəssisə və təşkilatlarda, 0,6 faizi fəaliyyətini bərpa etmiş müəssisə və təşkilatlarda, 2,1 

faizi isə digər tədbirlər üzrə yaradılmışdır. Yeni iş yerlərinin 2,2 faizi Quba-Xaçmaz iqtisadi 

rayonunun payına düşmüşdür. [3] 

 

Cədvəl 1. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə hüquqi şəxslərdə və digər tədbirlər üzrə 

yeni açılmış iş yerlərinin sayı 

 2020-ci il 2021-ci il 

Cəmi IV rüb 

Yeni iş yerlərinin sayı, cəmi 1775 1556 290 

O cümlədən 

Yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda 68 228 78 

Mövcud müəssisə və təşkilatlarda 91 1023 147 

Fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və 

təşkilatlarda 

- 56 4 

Digər tədbirlər üzrə (müxtəlif beynəlxalq və 

yerli layihələr, abadlıq işləri və s) 

766 249 61 

Yeni yaradılmış fərdi sahibkarlıq 

subyektlərinin sayı 

14537 6361 1638 

 

İqtisadi rayonun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı təşkil edir. 

Bu sahə əsasən meyvə-tərəvəz istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. İqtisadi rayonun düzənlik ərazisində 

maldarlıq, dağətəyi və dağlıq zonasında isə qoyunçuluq inkişaf etmişdir. 2019-cu ildə iqtisadi 

rayonda məhsul buraxılışı 2,1 milyard manat təşkil etmişdir ki, bu da ölkə üzrə məhsul 

buraxılışının 2,4%-ni təşkil edir. Analoji dövrdə sənaye məhsulu buraxılışı 286,7 milyon manat, 

kənd təsərrüfatı məhsulu isə 768,4 milyon manat olmuşdur. İqtisadi rayonun iqtisadiyyatının sahə 

quruluşunda kənd təssərufatının inkişafı, eyni zamanda, emal sənaye sahələrinin - yüngül və 

yeyinti sənayesinin inkişafına təkan vermişdir. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonuna daxil olan 

inzibati rayonların sayı az olsa da, rayonun həm kənd təsərrüfatı, həm də sənaye sahələrinin 

inkişafı baxımından potensiala malik olması burada aqrar-sənaye parkının yaradılması üçün 

əlverişli şərait yaradır ki, bu da iqtisadi rayonda əmək ehtiyatlarının işlə təminat səviyyəsini 

artırmaq baxımdan yüksək qiymətləndirilə bilər. [4]  

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf proqramının əsas 

istiqamətlərindən biri də respublika regionlarında turizm təsərrüfatının sürətlə inkişaf 

etdirilməsidir. Azərbaycanın regionları çox zəngin rekreasiya potensialına malik olsa da, bu 

ehtiyatlardan hələ kifayət qədər istifadə olunmur. İqtisadi islahatlar şəraitində ölkədə həyata 

keçirilən əsaslı struktur dəyişiklikləri turizm ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin 
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yüksəldilməsini, habelə beynəlxalq təcrübənin yeni forma və metodlarından istifadə edilməsi 

tələblərini qarşıya qoyur. Bütün bunlar turizm sisteminin öyrənilməsini, bu sahədə iqtisadi-

coğrafi tədqiqatların aparılmasını, onun bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğun qurulmasını və 

təkmilləşdirilməsini tələb edir. Müasir dövrdə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda turizmin inkişaf 

perspektivləri və onların təsərrüfat cəhətdən qiymətləndirilməsi respublikamız üçün aktual 

məsələlərdən biri hesab olunur. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun təbii şəraiti, tarixi-mədəni 

abidələri və infrastukturu Xınalıq və Ləzə kimi dağlıq ərazilərdə və dənizkənarı düzənliklərdə 

daxili və xarici turizmin beynəlxalq səviyyədə inkişafı və turizm mərkəzlərinin yaradılması üçün 

geniş perspektivlər açır. Bölgədə turizmin inkişaf səviyyəsi inzibati rayonlar üçün müxtəlifdir. [1]  

Həmçinin turizm sahəsində dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış 20 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamla 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin yaradılması turizmin inkişafında yeni 

imkanlar açmış və bu sahədə gələcək hədəfləri müəyyənləşdirmişdir. 

Quba-Xaçmaz  iqtisadi  rayonu  çox  əlverişli nəqliyyat-coğrafi  mövqeyə  malikdir.  

İqtisadi rayonun ərazisindən keçən dəmir yolu, avtomobil yolları,  magistral  neft,  qaz  və  su  

kəmərləri, telekommunikasiya  xətləri  ölkənin  nəqliyyat iqtisadi  əlaqələrinin  inkişafında  

mühüm  rola malikdir.  Azərbaycanı  Rusiya  Federasiyası  ilə bağlayan  kommunikasiya  xətləri  

bu  regiondan keçir. Son illərdə inkişaf edən infrastruktur sahələrindən biri də nəqliyyat 

sektorudur ki, bu sahəyə davamlı və iri həcmli investisiyaların yönəldilməsi nəticəsində nəqliyyat 

vasitələrinin yeniləşməsi, körpülərin tikilməsi, yeni avtomobil yollarının çəkilişi, yenidən 

qurulması və s. işlər davam etdirilmiş, strateji əhəmiyyətli layihələrin səmərəli fəaliyyəti sahənin 

inkişafına öz müsbət təsirini göstərmiş, bu sahədə nəzərəçarpan artıma nail olunmuşdur.  

Bundan əlavə iqtisadi rayonda faydalı qazıntılardan kompleks istifadə, müxtəlif saənaye 

müəssisələrinin – meyvə tərəvəz konservi, balıq konservi, xalçaçılıq və s. –  yaradılması və 

yenidən qurulması, kənd turizminin inkişafı üçün görülən tədbirlər region əhalisinin işlə 

təminatında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.  
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Bütün digər elmlər kimi statistika elmi də inşaların praktika tələbatından statistik 

yaranmışdır. Bir elm kimi statistikanın formalaşması çox əsirlik inkişaf tarixinə əsaslanır. 

Statistika sözünün kökünə onun məzmununa dair baxışlar müxtəlif olmuşdur. Bu sözün 

kökündən, dövlət işçilərinin bilicisi, dövlət haqqında müəyyən biliklərin, məlumatların cəmi 

sözləri yaranmışdır.Bu termindən ilk dəfə alman alimi, fəlsəfə və hüquq professoru Qotfrid 

Axenreal istifadə etmişdir. ( 1719-1772) Hər bir elm onu digər elmlərdən fərqləndirən 

özünəməxsus fərqli xüsusiyyətlərə malik olur. Elmin başçlıca xüsusiyyəti onun predmetində 

ifadə olunur. Statistikanın predmetini kütləvi sosial-iqtisadi həyat hadisələri təşkil edir. Satistika 

riyazi üsullarla da geniş istifadə olunur. Lakin bunlar təkcə hesab əməllərindən ( toplama, çıxma, 

vurma, bölmə,faiz hesablaması və i.a) yaxud da elementar cəbrin üsullarından ( kök almaq, 

loqarifm alamaq və i.a) ibarət deyildir. Həm də ali riyaziyyatın xüsusilə də ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistikanın metodlarından istifadə olunur. Biz XXI əsrdə statistika elminin insan 

fəaliyyətinin bütün sahələrində geniş miqyasda tətbiqi dövründə yaşayırıq. Hər bir təbiət hadisəsi 

və insan fəaliyyətinin bütün cəhətləri statistika göstəricilərinin köməyilə ölçülür və ifadə olunur. 

Statistika məlumatı çox inandırıcı fakt kimi insanlarda müəyyən emosiyanın yaranmasına səbəb 

olur. Ona görə də hər bir idarəedici orqan işçiləri və tədqiqatçılar rəqəm dili olan statistikadan 

tez-tez istifadə etməli olurlar. Bazar iqtisadiyyatı statistikadan istifadə etmənin əhəmiyyətini daha 

da artırmışdı. Müasir bazar münasibətləri şəraitində statistika terminindən ( istilahından) müxtəlif 

mənada istifadə edilir. Belə ki, çox tez-tez “statistika” adlandırırlar. Respublikamızın Dövlət 

Statistika Komitəsi hər il “Azərbaycan statistik göstəriciləri” adlı statistika məcmuəsini nəşr 

etdirir. Bu məcmuədə nəşr olunmuş məlumatlar canlı rəqəmlər olub, müxtəlif fəaliyyət 

sahələrində xalqımızın əməyi əsasında yaradılmış nəticələri daha dolğun, əyani şəkildə 

xarakterizə edir. Statistika ictimai elmdir. Onun predmetinin əsas xüsusiyyəti, həyatda baş verən 

kütləvi sosial- iqtisadi hadisələrin kəmiyyət tərəfini və onların qanunauyğunluqlarını tədqiq 

etməlidir. Statistika elminin birinci mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ayrı-ayrı faktları deyil, 

kütləvi və ayrı-ayrı faktlardan ibarət olan çox götürülmüş hadisə və prosesləri tədqiq etməlidir. 

Statistika elminin digər xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, o hər şeydən əvvəl sosial-

iqtisadi hadisələrin kəmiyyət tərəfini konkret məkan və zaman şəraitində öyrənir. Məsələn 

statistika ölkəmizdə istehsalın, bölgünün və istehlakın iqtisadi xarakterizəsini, əhalinin sayını və 

bölgələr üzrə onların məskunlaşmasını, əhalinin maddi həyat səviyyəsini və s. öyrənir. Qədim 

inkişaf tarixinə malik olan statistika elmi fəlsəfə və iqtisadi nəzəriyyə elmləri əsasında ciddi 

dəyişikliyə uğramışdır. Statistika elmi fəlsəfə və iqtisadi nəzəriyyə elmlərinin kateqoriya qanun 

və müddəalarına istinad edərək özünəməxsus anlayış və kateqoriyaları inkişaf etdirməkdədir. 

Elmi cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını tətqiq edərkən fəlsəfənin prinsiplərinə istinad edir. 

Bu prinsiplərə hadisə və proseslərin qarşılıqlı əlaqə və aslılıqda olması sosial-iqtisadi hadisələrin 

hərəkətdə, dəyişməkdə və inkişaf etməkdə olması, hadisələrin inkişafı nəticəsində kəmiyyətin 

keyfiyyətə keçməsi qanunu, obyektiv varlığın ən mühüm prinsipi olan əksliklərin vəhdəti və 

mübarizəsi qanununu göstərmək olar. Bu prinsip qanun və kateqoruyalar hadisə və proseslərin 

tətbiqində öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlar statistika elminin nəzəri əsasını 
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təşkil edir. Həyatda baş verən kütləvi hadisə və proseslər haqqında məlumatın toplanması üzrə 

elmi əsasda təşkil edilmiş və aparılmış statistika müşahidəsi deyilir. Deməli, statistika müşahidəsi 

kütləvi məlumat əldə edilməsində ilk mərhələ olub, sosial-iqtisadi hadisələrin tətqiqində də çox 

mühüm yer tutur. Məhz bu mərhələdə buraxılan xəta sonrakı tətqiqat mərhələlərinə mənfi təsir 

göstərə bilməməlidir. Ona görə də hər bir statistika tədqiqatının nəticəsi öyrənilən sosial- iqtisadi 

hadisələr haqqında toplanılan məlumatın tamlığından, düzgün olmasından və vaxtında uçota 

alınmasından asılı olmalıdır. Statistika müşahidəsinin aparılması aşağıdakı mərhələləri əhatə edir. 

Müşahidəyə hazırlıq məlumatın kütləvi toplanmasının həyata keçirilməsi, məlumatının 

işlənilməsi üçün statistika müşahidəsinin aparılması aşağıdakı mərhələləri əhatə edir.  

-Müşahidəyə hazırlıq statistika müşahidəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə təklifin işlənməsi.  

-Statistika müşahidəsi əsasında toplanılan kütləvi məlumatın tam və dolğunluğunu təmin 

etmək üçün onlar ətraflı yoxlanılmalıdır.  

-Toplanılan faktların etibarlılığının yoxlanılması statistika müşahidəsinin mühüm 

məsələlərindəndir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində statistika müşahidəsinin aşağıdakı 3 əsas təşkilati 

normalarından istifadə edilir.  

1. Hesabat 

2. Xüsusi təşkil edilmiş statistika müşahidəsi  

3. Registr hesabatları  

Registr hesabatları verilmə müddətindən asılı olaraq cari və illik hesabatlara ayrılır.  

Statistika müşahidəsinin mühüm təşkili forması hesabatdır. Hesabat, statistika 

müşahidəsinin elə formasıdır ki,burada müəssisə idarə və təşkilatlar öz fəaliyyətləri haqqında 

statistika orqanına verilən məlumatın etibarlılığına, tam olmasına cavabdeh şəxslərin imzası ilə 

təsdiq edilmiş xüsusi formada müəyyən sənədlərə müvafiq göstəricilər üzrə müəyyən dövrdə 

məlumat təqdim etməlidirlər. Deməli, hesabat rəsmi sənəd olub, müəssisə, idarə təşkilatlar və i.a 

işləri haqqında statistika məlumatlarını əhatə edir. Hesabat təsdiq edilmiş və müəyyən formada 

məcburi şəkildə statistika orqanlarına təqdim edilməlidir. Statistika müşahidəsinin əsas forması 

kimi hesabat ilk uçot məlumatına əsaslanır. Müxtəlif hadisələr, faktlar baş verdikdə ilk uçot 

sənədlərində qeydə almırlar. İlk uçot sənədlərində qeydə alınmış məlumat statistika hesabatlarını 

tərtib etmək üçün əsas olmalıdır. 

Statistika elminin nəzəri əsasını həmin elmə məxsus olan əsas prinsiplərin məcmusunda 

olan anlayış və kateqoriyalar təşkil edir. Statistika elmində mühüm anlayış və kateqoriyalara:  

əlamət statistika məcmusu məcmu vahidi, əlamətin variasiyası qanunauyğunluq və s. daxildir. 

Statistika elminin mühüm anlayiş vəkateqoriyalarından biri müşahidə edilən və ya ölçülən 

vahidlərin xarakterik xüsusiyyətini, xassəsini, müəyyən edən əlamətdir. Məsələn kəndli (fermer) 

təsərrüfatlarının əlaməti, (yanvarın 1-nə) onların ailə üzvlərinin sayı, onların ümumi torpaq sahəsi 

onlardan əkin, kəndli (fermer) təsərrüfatının ümumi məhsulu və s. ola bilər. Əhali üzrə əhalinin 

cins, yaş, milliyət tərkibi, təhsil səviyyəsi, doğum , ölüm, təbii artım, kəbin və s. Üçüncüsü hər ay 

qeydə alınmasını hər 10 ildən bir əhalinin siyahıya alınmasını göstərmək olar. 

Statistika məlumatına ehtiyac əmələ gəldikdə aparılan müşahidəyə birdəfəlik müşahidə 

deyilir. Birdəfəlik statistika müşahidəsinə misal olaraq müxtəlif dövrlərdə aparılan əsas fondların 

uçota alınmasını cins mal -qaranın, tənəklərin, tut ağaclarının məktəblərin, ticarət şəbəkələrinin 

və s. uçota alınmasını göstərmək olar. Statistika müşahidəsinin bu və ya digər növünün təcrübədə 

tətbiqi məsələsi öyrənilən sosial iqtisadi hadisələrin xüsusiyyətlərindən, müvafiq məlumata olan 

ehtiyyacından asılı olaraq həll edilir. Həyatda baş verən hadisə və prosesləmin əksəriyyəti cari 

müşahidənin təşkili və aparılmasını tələb edir. Məsələn əhalinin təbii hərəkətinin qeydə alınması, 

istehsal xərclərinin və məhsul istehsalının fasiləsiz uçota alınması cari müşahidənin təşkilinə 
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aparılmasını tələb edir. Bununla bərabər, bir sıra sosial-iqtisadi hadisələr haqqında cari 

müşahidəni aparmaq çox vaxt və vəsait tələb etdiyindən əlverişli deyildir. 

Bundan başqa sosial isqtisadi hadisələr üzrə dövri və birdəfəlik müşahidənin aparılması 

məqsədə uyğundur. Digər tərəfdən bir sıra sosial- iqtisadi cari müşahidəyə nisbətən dövri və 

birdəfəlik statistika müşahidələri əsasında daha dəqiq dolğun məlumat əldə etmək mümkün 

edilməlidir. 

Statistika məlumatları müxtəlif üsullarla toplana bilər. Statistika müşahidəsinin hadisənin 

xüsusiyyətindən asılı olaraq məlumat toplanmasında bu və digər üsullarından istifadə olunur. 

Bilavasitə müşahidə üsuluna misal olaraq mal-qaranın ümumi siyahıya alınmasından sonra 

düzəliş vermək üçün aparılan nəzarət gəzintisinin meyvə ağaclarının uçota alınmasını və s. 

göstərmək olar. Müşahidənin bu üsulla aparılmasında yaxşı təlimatlandırılmış, hazırlıqlı kadrlar 

seçilməli, alınan məlumat dəqiq və dolğun olmalıdır. Sənəd üsulu ilə aparılan statistika 

müşahidəsində informasiya mənbəyi kimi ayrı-ayrı çox sənədlərdə verilən məlumatdan istifadə 

olunur. Müəssisə, idarə və təşkilatların verdikləri statistika hesabatları ilk uçot sənədləri əsasında 

tərtib edilir. İlk uçot sənədləri lazımi səviyyədə aparılarsa, sənəd üsulu ilə sosial-iqtisadi hadisələr 

haqında dəqiq məlumat əldə etmək mümkündür. 

Statistika müşahidəsinin aparılmasında sorğu üsulundan da geniş istifadə edilir. Sorğu 

üsulu statistika müşahidəsində lazımi məlumat soruşulan şəxsin verdiyi cavabın qeydə alınması 

əsasında toplanır. Əhalinin siyahıya alınmasında sorğu üsulu tətbiq olunur, yəni siyahıya alınma 

vərəqəsində qoyulmuş suallara cavabı soruşulan şəxsin şifahi ifadəsi əsasında qeydə alınmalıdır. 

Bu üsulla əhali haqqındada daha dəqiq məlumat əldə etmək mümkündür. Çünki müşahidə xüsusi 

təlimat keçmiş kadrlar, qeydiyyatçılar tərəfindən həyata keçirilməlidir. 1999-cu il əhalinin 

siyahıya alınması ekspedisiya üsulu ilə aparılmışdır. Özünüqeydə alma sənədlərində qoyulmuş 

suallara cavabı soruşulan şəxsin özü tərəfindən yazılmalıdır. Burada qeydiyyatçıların vəzifəsi 

statistika formulyarların soruşulan şəxslərə paylamaq və onları təlimatlandırmaqdan ibarətdir. 

1970, 1979 və 1989-cu illərdə əhalinin siyahıya alınmasında bəzi suallara cavab özünüqeydə 

alma müşahidəsi həyata keçirilmişdir. Özünü qeydə alınma üsulunun əsas nöqsanı proqramda 

qoyulmuş suallara verilən cavabların müxtəlif olmuşdur. Belə nöqsanlara yol verməmək üçün 

qeydiyyatçılar nəzarəti gücləndirməlidir. Müxtəlif üsul ilə müşahidənin aparılması xeyli az vəsait 

tələb edir. Lakin alınan statistika materiallarının keyfiyyəti tələb olunan səviyyədə olmur, çünki 

alınan cavabların düzgünlüyünü yerlərdə bilavasitə yoxlamaq mümkün olmur. Bu üsulla suallara 

verilən cavabların müxtəlifliyi daha kəskin surətdə özünü biruzə verir. Müasir dövrdə anket üsulu 

ilə müşahidədən tez-tez istifadə edirlər. Anket müşahidə üsulunda qoyulmuş sualların dövri 

mətbuatda nəşr olunur, ya da ayrı-ayrı şəxslərə göndərilir.Hadisələr haqqında çox dəqiq məlumat 

tələb olunmasında belə müşahidə üsulundan istifadə edilməlidir. 

Statistik tədqiqatın mərhələləri bir-birilə sıx bağlıdır. Onların birində yol verilən nöqsan 

bütövlükdə bütün tədqiqata təsir göstərir.  
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Summary 

Strict adherence to the rules of statistical science is important at all stages of statistical 

research. The relevance of the article is the interpretation of the first topic and concepts of 

statistics. The novelty of the article is that the subject of statistics is the object of his research, the 
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subject is widely interpreted. Practical significance of the article The article can be used in 

practical assistance classes for students of higher technical schools and universities. 
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İnsan yaşadığı müddət ərzində təbii mühitdən asılı olmuşdur. Təbiət insanın yaşaması və 

inkişafını daim təmin edən əsas amillərdən biridir. Ətraf mühit hər bir insanın bioloji varlıq kimi 

formalaşmasında mühüm rol oynayır. Həmçinin insanın əsas bioloji, iqtisadi və sosial tələblərini 

ödəmək üçün əlverişli şərait yaradan mühüm mənbədir. Ətraf mühitin qorunması və bu şəraitdə 

yaşayış keyfiyyətinin yüksəlməsinə istiqamətlənmiş siyasətin aparılması sosial-iqtisadi inkişafın 

dayanıqlı olmasına və yaşayış keyfiyyətinin yüksək olmasına təsir göstərən mühüm amillərdən 

biridir. Müasir dövrümüzdə də insanların təbiətdən asılılığı həddindən artıq böyükdür. Son 

zamanlarda yaranmış qlobal iqlim dəyişmələri və onlardan qaynaqlanan təbii fəlakətlərdə insan 

rolunun olması danılmazdır və bu da insanların təbiətdən asılı olduğunu bir daha əyani sübut edir. 

Müasir ekoloji vəziyyətin kəskin xarakterinin əsas səbəbi tarixən əhali iqtisadi inkişafa üstünlük 

vermiş və ətraf mühitdən amansızcasına istifadə etmişdir. Bu da təbii ehtiyatların tükənməsinə və 

ekoloji problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Ona görə də ətraf mühitin idarə edilməsi və 

qorunması sahəsində müasir bilik və bacarıqların olması vacibdir.  

Ətraf mühit insanları yaşamaq üçün lazım olan məhsul və xidmətlərlə təmin edir, həmçinin, 

insan yarandığı gündən öz yaşam sferasını böyüdərək biosferin təbii qanunauyğunluğunu 

pozmaq, təbiət sistemini dağıtmaq, zədələmək və ya yenidən qurmağa yönəldilmişdir. İnsanın 

rifahı və yaşayış keyfiyyəti onun indi və sonrakı dövrdə əldə edəcəyi su, ərzaq, enerji və bioloji 

ehtiyatların keyfiyyətindən və kəmiyyətindən olduqca asılıdır. Ekoloji deqradasiya cəmiyyətə 

müxtəlif yollarla təsir göstərir. O, yaşamaq üçün lazım olan vasitələri insanlardan məhrum edə, 

onların sağlamlıqlarına mənfi təsir edə, həmçinin təbii fəlakətlər önündə aciz qoya bilər [3]. 

Əkinə yararlı olan torpaq sahələrinin azalması və su problemləri ciddi ərzaq təhlükəsini yaradan 

amillərdir və bu da öz növbəsində qlobal ərzaq təhlükəsizliyi problemini kəskinləşdirə bilər.  

Azərbaycan Respublikası zəngin təbii ehtiyatlara və güclü insan potensialına malik olan 

ölkədir. Onların qarşılıqlı vəhdəti respublikada davamlı inkişaf üçün mühüm şərait yaradır. Ölkə 

əlverişli torpaq və iqlim şəraitinə, zəngin fauna və floraya, əlverişli coğrafi mövqeyə malikdir. 

Tədqiq edilən Böyük Qafqaz vilayətinin ölkədə fiziki, iqtisadi və ekoloji mühitin 

formalaşmasında rolu həddindən artıq böyükdür. Əsas səbəb kimi burada əhalinin çoxluğunu və 

istehsal fondlarının təmərküzləşməsini qeyd etmək olar. Regionda təbii şəraitin çoxsaylı 

elementlərinə rast gəlmək olar. Burada müxtəlif iqlim tiplərinin və mürəkkəb səth quruluşunun 

mövcudluğu dənizsahili ovalıqlardan başlayaraq yüksək dağ qurşaqlarına qədər təbii landşaft 

komplekslərinin yayılmasına səbəb olmuşdur. Regionda iri və orta şəhərlərin intensiv artması 
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nəticəsində istehsal kompleksləri də müvafiq olaraq artır. Həmin sahələrin inkişafına aid hər 

hansı layihə hazırlanarkən ekoloji problemlər nəzərə alınmalı və həlli yolları araşdırılmalıdır.   

Böyük Qafqaz vilayəti qərbdən şərqə doğru uca dağ zirvələrindən başlayaraq Xəzərsahili 

ovalıqlara qədər geniş bir ərazini əhatə edir. Burada intensiv parçalanmış dağlar, geniş 

düzənliklər, çökəkliklər, ovalıqlar,  sürüşmə hadisələri baş verən yamaclar vardır. Ərazinin 

böyüklüyü, istehsal sahələrinin çoxluğu, sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı müxtəlif ekoloji 

problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Son dövrlər respublikamızın digər regionlarında  

olduğu kimi, Böyük Qafqaz vilayətində də həyata keçirilən infrastruktur və təsərrüfat işləri ilə 

əlaqədar təbii mühitdə əmələ gəlmiş dəyişikliklər nəticəsində ekoloji problemlər yaranmışdır. 

Regionun dağətəyi hissəsinin kənd təsərrüfatı istifadəsinə cəlb olunmuş landşaftların təbii-coğrafi 

mühiti xeyli dəyişilərək, müxtəlif komplekslərlə əvəzlənmişdir. Dənizkənarı sahələrdə yeni 

yaradılmış istirahət mərkəzləri və infrastrukturlar ekoloji gərginliyin artmasına, orta dağlıq 

ərazilərdə meşələrin kütləvi qırılması, müxtəlif obyektlərinin tikilməsi isə ümumilikdə regionda 

ciddi ekoloji problemlər yaratmışdır. 

Regionda ən aktual olan su təsərrüfatı problemidir. Respublika üzrə ümumi su ehtiyatının 

28,8%-i Böyük Qafqaz ərazisində toplanmışdır [2]. Regionda su ehtiyatları bərabər 

paylanmamışdır. Şimal hissədə gursulu çaylar olduğu halda, Böyük Qafqazın cənub hissəsində 

quruyan çaylar vardır. Bu da əhalinin ciddi su problemi ilə üzləşməsinə səbəb olur. Bu əsasən 

Ceyrançöl və Qobustan-Abşeron ərazilərində özünü biruzə verir. Şimal-qərb və şimal-şərq 

zonasının uca dağ zirvələrindən yuyulub çaylara tökülən daşlı, bulanıqlı sular  təsərrüfata ciddi 

ziyan vurur.  Bakı və Abşeron ərazisində yeraltı şirin sular olmasına baxmayaraq onlar neft 

quyularına vurulan sularla çirkləndiyindən yarasız hala məruz qalırlar. Səth və yeraltı suların 

çirklənməsinin əsas səbəbi əhalinin təsərrüfat fəaliyyətidir. Statistik məlumatlardan görünür ki, 

istifadə olunan suyun çox hissəsi suvarma və kənd təsərrüfatı sahələrinə aiddir. Böyük Qafqaz 

vilayətində 2005-ci ilə nisbətən 2019-cu ildə təbii mənbələrdən götürülən suyun miqdarı 10,4% 

artmışdır. İstifadə olunan suyun miqdarında isə 20,9% artım müşahidə edilmişdir. 2019-cu ildə 

həmin suyun 233,2 milyon m3-i və ya 12,7%-i məişət-içməli məqsədlər üçün, 640,4 milyon m3-i 

və ya 34,8%-i istehsala, 917,8 milyon m3-i və ya 49,8%-i suvarma və kənd təsərrüfatı üçün 

istifadə edilmişdir (Cədvəl 1).  

Cədvəl 1 

Böyük Qafqaz vilayətində sudan istifadənin əsas göstəriciləri 

Göstəricilər: 2005 2010 2015 2019 

Təbii mənbələrdən götürülən su, mln m3 1921,3 2024,4 2037 2120,5 

İstifadə olunan su, mln m3 1523,1 1789,7 1633,2 1840,9 

Onlardan:  

      məişət-içməli məqsədlərə 403,6 300,4 219,3 233,2 

      istehsala 297,2 600,5 610,7 640,4 

      suvarma və kənd təsərrüfatına 801,2 738,5 741,8 917,8 

Atılan çirkab su, mln m3 637,5 934,8 1143,4 1011,9 

  Mənbə: Cədvəl DSK-nin Azərbaycanın regionları məlumatları əsasında hesablanmışdır [1]. 

İqtisadi rayonlar üzrə sudan istifadə göstəriciləri müxtəlifdir. Belə ki, 2019-cu ildə Abşeron 

iqtisadi rayonunda istehsala sərf olunan su digər məqsədlər üçün istifadə olunan sudan daha 
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çoxdur. Bu da əsasən paytaxt Bakı və Sumqayıt sənaye şəhərlərinin burada yerləşməsi ilə 

əlaqədardır.  Bakı şəhərində istifadə olunan suyun 170,6 milyon m3-i və ya 26,7%-i məişət-içməli 

məqsədlərə, 415,8 milyon m3-i və ya 65%-i istehsala, 4,8 milyon m3-i və ya 0,8%-i isə suvarma 

və kənd təsərrüfatına sərf edilmişdir. Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz və Dağlıq Şirvan iqtisadi 

rayonlarında istehsal məqsədləri üçün istifadə olunan suyun miqdarı 0,2-0,4 milyon m3 arasında 

dəyişir. Bu da əsasən rayonların kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşması ilə əlaqədardır. Suvarma və 

kənd təsərrüfatına sərf olunan suyun 37,5%-i Quba-Xaçmaz (344,6 milyon m3), 33,7%-i Şəki-

Zaqatala (309,6 milyon m3), 15,2%-i Dağlıq Şirvan (139,8 milyon m3), 13,5%-i Abşeron (123,8 

milyon m3) iqtisadi rayonunun payına düşür.  

Tədqiqat zamanı müşahidə olunmuşdur ki, regionda sahələrin suvarılmasında da bəzi 

problemlər vardır. Məsələn, suvarmada sudan düzgün istifadə edilmədiyindən ərazilər yuyularaq 

eroziyaya məruz qalmışdır. Bundan başqa əkin sahələrinə kimyəvi preparatların və mineral 

kübrələrin verilməsi zamanı bəzi aqrotexniki qaydalara düzgün riayət edilməməsi nəticəsində 

həmin maddələrin yenidən axar çaylara axıdılaraq suyun çirklənməsinə səbəb olmuşdur. Sənaye 

mərkəzlərindən atılan çirkab suları da bəzi çayların çirklənməsinə şərait yaratmışdır.  

Böyük Qafqaz vilayətində 2019-cu ildə atılan çirkab su 1011,9 milyon m3 təşkil etmişdir ki, 

bu da 2005-ci il ilə müqayisədə 58,7% artmışdır. Abşeron iqtisadi rayonunda 255,8 milyon m3, 

Bakı şəhərində isə 746,9 milyon m3 çirkab su atılmışdır. Digər iqtisadi rayonlarda isə bu göstərici 

1,8-5,3 milyon m3 arasında dəyişir. Çirkab suların Bakı şəhərində çox olmasının səbəbi yenə də 

əhalinin çoxluğu və sənayenin inkişafı ilə əlaqədardır. Burada 2005-ci ilə nisbətən 258,5 milyon 

m3 və ya 45,2% çox çirkab su axıdılmışdır. 2019-cu ildə Böyük Qafqaz vilayətində su istehlakı 

1840,9 milyon m3 olmuşdur ki, bu da ölkə üzrə olan göstəricinin 19,4%-i deməkdir. 2005-ci il ilə 

müqayisədə su istehlakı 20,9% artmışdır. Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, iqtisadi 

rayonlarda su istehlakı ildən-ilə artmaqdadır. Bu da əhalinin artımı və təsərrüfatın inkişafı ilə 

əlaqədardır. Su istehlakına görə iqtisadi rayonlar bir-birindən kəskin fərqlənirlər. Belə ki, iqtisadi 

rayonları illər üzrə müqayisə etsək, 2005-ci ilə nisbətdə 2019-cu ildə Abşeronda 33,5%, Dağlıq 

Şirvanda 31,5%, Şəki-Zaqatalada 9,8% artım müşahidə olunur. Quba-Xaçmazda isə 2005-2015-

ci illər üzrə su istehlakında 17,4% azalma olsa da, sonrakı illərdə 15,6% artım müşahidə 

edilmişdir (Cədvəl 2).  

Cədvəl 2 

Böyük Qafqaz regionunda su istehlakı (milyon m3) 

İqtisadi rayonlar 2005 2010 2015 2019 

Abşeron 770,2 999,9 953,3 1028,4 

Şəki-Zaqatala 288,3 274,9 273,9 316,5 

Quba-Xaçmaz 355,6 302,9 293,9 352,7 

Dağlıq Şirvan 109,0 111,4 112,1 143,3 

Böyük Qafqaz regionu 1523,1 1689,1 1633,2 1840,9 

Azərbaycan Respublikası 8607,5 7714,6 8566,5 9472,2 

 

Mənbə: Azərbaycanda ətraf mühit [2] 

Məişətdə istifadə olunan çirkab və nəql olunan suların miqdarı da narahat doğurucudur. 

Məlumdur ki, məişət suları torpaq sürüşmələrinə səbəb olmaqla yanaşı, həm də onların su-fiziki 
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xüsusiyyətlərinə də mənfi təsiri göstərir. Ən pis hal isə buradakı çayların aşağı hissələrində 

yerləşən yaşayış məntəqələrdəki əhalinin bu sulardan məişətdə və hətta içməli su kimi stifadə 

etməsidir. Bu sulara tərkibində insan səhhətinə zərərliyi ilə seçilən və çətin parçalanan kimyəvi 

birləşmələrin olduğu yuyucu maddələrin qarışması olduqca qorxuludur. Ona görə də bu su 

mənbələrinin təmiz saxlanılmasına və atılan tullantıların utilizasiyasına xüsusi fikir vermək 

lazımdır. 

Regionun özünəxas təbii-coğrafi şəraiti torpaq örtüyünün formalaşmasına əhəmiyyətli təsir 

göstərmişdir. Bölgədə yarımsəhra quru-çöl landşaftının boz-qonur torpaqlarından yüksək dağ 

çəmənlərin dağ-çəmən torpaqlarına kimi müxtəlif növləri yayılmışdır. Ərazinin düzənlik 

hissələrinin suvarılan torpaqlarında insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində torpaq eroziyası 

hakim olmuş, yüksək dağlıq ərazilərdə isə meyillilik və yağıntıların çoxluğu sürüşmələrin əmələ 

gəlməsinə səbəb olmuşdur. Abşeron torpaqlarının 75,4%-i, Şabran və Siyəzən rayonlarının 

torpaq ehtiyatının 79%-i su və külək eroziyasına uğramış torpaqlardır. Şəki-Zaqatala iqtisadi 

rayonunun ümumi torpaq ehtiyatının (883,5 min ha) 61,5%-i,və ya 543,3 min ha-ı,  Dağlıq Şirvan 

iqtisadi rayonunun isə torpaqlarının (386 min ha) 63%-i və ya 63 min ha-ı eroziyaya uğramışdır 

[4]. Ümumiyyətlə, bölgənin çox hissəsi dağlıq olduğuna görə burada sürüşmə və sel hadisələri 

tez-tez baş verir. Sürüşmə nəticəsində Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu, Quba, Qusar və Xızı rayonlarında 

torpaq örtüyü ilə yanaşı yaşayış məntəqələrinə də ciddi ziyan dəyir. Abşeron iqtisadi rayonunda, 

eləcə də Bakı şəhərində antropogen təsir nəticəsində sürüşmə hadisələri baş verir. Son 

zamanlar Bayıl, Əhmədli, Zığ, Günəşli,  Badamdar və digər ərazilərdə sürüşmələr olmuşdur. 

Bölgədə Şahdağ və Tufandağ qış-yay olimpiya kompleksi kimi böyük  infrastruktur layihələrlə 

yanaşı kiçik idman komplekslərinin tikintisi, həmçinin yol-nəqliyyat infrastrukrunun 

genişlənməsi nəticəsində xeyli sürüşməyə meyilli sahələr əmələ gəlmişdir.    

Regionda antropogen təsirlərlə bərabər təbii təsirlər nəticəsində də ətraf ərazilərə xeyli 

ziyan dəymişdir. Bölgənin geniş hissəsinin güclü seysmik zonada yerləşməsi (Şəki-Zaqatala, 

Dağlıq-Şirvan) buna misal ola bilər. Son illərdə regionun İsmayıllı 

(1981), Ağdaş (1998), Bakı (2000), Zaqatala (2010) zəlzələləri zamanı insan tələfatı olmasa da 

dağıntılar ölkə iqtisadiyyatına xeyli zərər vurmuşdur. Xüsusilə Zaqatala zəlzələsi zamanı onlarla 

ictimai-inzibati binalar, yüzlərla fərdi evlər dağılmışdır. Regionun aktiv seysmik qurşaqda 

yerləşdiyini nəzərə alaraq, gələcəkdə burada tikilən binaların seysmoloji davamlılığına xüsusi 

fikir vermək lazımdır [5]. 

Region böyük rekreasiya potensialına malikdir. Böyük Qafqaz dağlarının cənub və şimal-

şərq əraziləri bu baxımdan xüsusilə seçilir. Cazibədar gözəlliyi ilə seçilən regionun rekreasiya 

imkanlarından son dövrlər daha geniş istifadə olunmaqdadır. Nəticədə təbiətə antropogen təsirin 

güclənməsi burada ekoloji problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Burada təbiətə atılan 

çirkab sularının yaratdığı ekoloji problemlərlə yanaşı yerli və istirahətə gələn əhalinin 

istifadəsində olan avtomobillərin ətrafa təsiri güclənməkdədir. İstər stasionar, istərsə də qeyri-

stasionar mənbələrin, xüsusilə də atmosferin əsas çikləndiricisi olan avtomobillərin ciddi 

artımı aydın görünür.  

 

Cədvəl 3 

Böyük Qafqaz regionunda stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer 

havasına atılması (min ton) 

İqtisadi rayonlar 2005 2010 2015 2019 

Abşeron 492,0 167,1 130,4 153,2 

https://az.wikipedia.org/wiki/Bay%C4%B1l
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fhm%C9%99dli_(X%C9%99tai)
https://az.wikipedia.org/wiki/Z%C4%B1%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fda%C5%9F_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaqatala_rayonu
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Şəki-Zaqatala 0,7 1,0 0,4 1,2 

Quba-Xaçmaz 1,1 3,2 2,2 3,6 

Dağlıq Şirvan 0,06 0,03 0,06 0,1 

Böyük Qafqaz vilayəti 493,9 171,3 133,1 158,1 

Azərbaycan Respublikası 557,9 214,8 178,0 177,1 

Mənbə: Azərbaycanda ətraf mühit [2] 

Cədvəldən də göründüyü kimi, 2019-cu ildə atmosfer havasına atılan çirkləndirici 

maddələrin böyük əksəriyyəti Abşeron rayonunun, xüsusilə də Bakı şəhərinin (96,9%) payına 

düşür. Böyük Qafqaz vilayəti isə respublika üzrə atmosfer havasının çirklənməsində 89,3% rol 

oynayır. Bu da yenə Bakı şəhərinin regionda yerləşməsi ilə əlaqədardır. Digər iqtisadi rayonlar 

isə 0,1-3,6 min ton çirkləndirici maddələri atmosfer havasına atırlar. 2005-ci il ilə müqayisədə isə 

Abşeron iqtisadi rayonu, eləcə də Bakı şəhərində bu göstəricilərdə kəskin azalma müşahidə 

edilmişdir. Buna müvafiq olaraq regionda da 2005-ci ilə nisbətən 32% azalma olmuşdur. 

Atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələrin azalmasına səbəb son zamanlar həyata 

keçirilən islahatların nəticəsidir.   

Ətraf mühitin yaxşılaşdırılması insanların sağlamlığı üçün çox mühüm amil sayılır. Lakin 

ölkəmizin ciddi problemlərlə üzləşməsi ətraf mühitin mühafizəsi sahələrindəki problemlərin daha 

da dərinləşdirilməsi, ölkədə ayrı-ayrı sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı təmin 

edilərkən, ekoloji amillərin nəzərə alınmaması ilə sıx əlaqədardır. Atmosfer havasına atılan 

zərərli maddələrin azaldılması, çay sularının çirklənməsinin qarşısının alınması kimi son dərəcə 

mühüm əhəmiyyətli ekoloji problemlərin uğurlu həlli üçün regional və beynəlxalq əməkdaşlığın 

hər zaman davam etdirilməsi olduqca zəruridir. 
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Huseynova T.  
 

The article analyzes problems of the impact of the ecological situation on the quality of life 

of the population of the economic regions of the Greater Caucasus province. From 2005 to 2019, 

in the field of research the amount of water taken from natural sources, the amount of wastewater 

discharged, water consumption, the amount of pollutants released into the atmosphere were 

analyzed. Those indicators were calculated based on population census materials and current 

statistical data and changes in this area were studied. Indicators of the economic regions were 

compared with the relevant indicators of the country over several years. Despite many social 

reforms, problems in this area still exist. In the article, the problems revealed by the research, the 

directions of their elimination are determined, scientifically justified and recommendations are 

given. 
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XXI əsrdən etibarən dünya iqtisadiyyatında müşahidə edilən tendensiyalar, iqtisadi 

qloballaşma prosesinin fonunda daha da effektiv xarakter kəsb edir. Azərbaycan müstəqillik əldə 

etdikdən sonra dünya birliyinin tamhüquqlu subyekti kimi öz milli inkişaf strategiyasının əsas 

parametrlərini milli maraqlara kökləyərək adekvat realizə mexanizmlərini dövriyyəyə 

salmışdır.4, səh.174  

Müasir beynəlxalq münasibətlərə nəzəri cəhətdən yanaşdıqda, kiçik dövlətlər üçün milli 

təhlükəsizlik sistemlərində əsas istiqamət kimi məhz iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı məsələləri 

daha önəmli rol oynayır. Azərbaycan üçün müasir dünyanın ən effektiv sivilizasiya modeli 

sayılan Şərq-Qərb sintezini ifadə edən milli iqtisadi təhlükəsizlik və onun təminatı məsələləri 

xüsusi istiqamət kimi prioritetləşdirilmişdir. Azərbaycanın yeni demokratik dövlət olduğundan 

təcrübəsi və imkanları məhduddur. Lakin müstəqil inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrini 

öyrənməklə Azərbaycanda iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının zəruriliyi, onun 

mahiyyətini və məqsədini müəyyən etmək olar. İqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas 

məqsədi ölkəmizin suverenliyini qoruyub saxlamaq, ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və bazar 

iqtisadi sisteminin əsaslarını yaratmaqdır. Milli təhlükəsizlik konsepsiyası, iqtisadiyyat sahəsində 

Azərbaycanın milli maraqları, iqtisadi təhlükəsizliyinin təşkilatı təminat strukturu və hüquqi 

mexanizmi özündə əks etdirir.  

Belə ki, iqtisadi təhlükəsizlik yalnız milli mənafeyi müdafiə etmək deyil, hökumət 

orqanlarını ölkə iqtisadiyyatının milli mənafeyə uyğun inkişafına və onun reallaşmasına hazır 

olması və cəmiyyətin sosial-iqtisadi sabitliyini təmin etməyə hazırlamaqdır [2, səh.165]. 

İqtisadi təhlükəsizlik iqtisadiyyatın ümumi vəziyyətini qiymətləndirməklə ölkənin iqtisadi 

inkişaf səviyyəsini təmin edir. İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyəti burada əks olunur. Ölkənin 

iqtisadiyyatının davamlı və dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün inkişaf prosesində qarşıya 

çıxan problemlər öz həllini vaxtında tapmalıdır. Əks halda, bu problemlər ölkədə sosial iqtisadi 

inkişaf üçün təhlükə mənbəyinə çevrilə bilər. Bu problemlər mərhələli şəkildə həll olunmalı, 

mütəmadi olaraq yeniləşən iqtisadi mexanizm vasitəsilə və inkişafın təkamül yolu ilə daha 

yüksək mərhələyə qalxmalıdır. [3, səh.157]. 

Milli təhlükəsizlik sistemi - dövlət konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqi norma və 

aktların, qanunverici və icraedici orqanların milli maraqların təmin olunmasına istiqamətlənmiş 

metodların və s yaradılmış sistemidir. Mili təhlükəsizlik sistemində yüksək effektivliyə o vaxt 

nail olunur ki, beynəlxalq və regional təhlükəsizlik sistemi qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərmiş 

olsun [5, səh.85]. 

Belə ki, iqtisadi təhlükəsizlik Azərbaycanının milli təhlükəsizlik konsepsiyasının əsas 

elementlərindən biridir. Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyi onun milli təhlükəsizliyi sisteminin 
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bir hissəsi olub, onun tərkibinə daxildir. Milli təhlükəsizlik iqtisadi təhlükəsizlikdən daha geniş 

anlayışdır. Bunların hər ikisi dövlətin ümumi strategiyasından qidalanır. Azərbaycanın mili 

təhlükəsizlik konsepsiyası işlənib hazırlanarkən o iqtisadi sahədə Azərbaycanın milli mənafeyinə 

uyğun konkretləşdirilir. İqtisadi təhlükəsizliyi müəyyən edən əsas amil kimi Azərbaycanında 

milli maraqlarının bir dövlət kimi qiymətləndirilməsidir.  

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi iqtisadiyyatın 

inkişafına təhlükə yaradan daxili və xarici amillərdən qorunması, cəmiyyətin ayrı-ayrı 

subyektlərinin hərtərəfli inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması və ümumilikdə əhalinin 

yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi, cəmiyyətin sosial-iqtisadi sabitliyinə, iqtisadi hüquq və 

azadlıqlarının müdafiəsinə yönəlmiş vahid dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

 
sxem 1: Milli iqtisadi təhlükəsizlik siyasətinin elementləri arasındakı qarşılıqlı asılılıq 

Hər bir dövlət və ya qurum məqsədə çatmaq üçün özünün strategiyasını işləyib 

hazırlamalıdır. Belə ki, milli təhlükəsizlik strategiyasında iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası 

mühüm yer tutur. Çünki bunlar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və vəhdətdə olub, biri digərini 

şərtləndirir. Dövlətin iqtisadi strategiyası həm daxili, həm də xarici siyasətdə milli mənafeyi, 

təhlükəsizliyi və büdcə xərcinin daha vacib istiqamətlərə yönəldilməsini nəzərdə tutur. 

Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyi strategiyası fərdin, cəmiyyətin və dövlətin mühüm 

iqtisadi maraqlarına təhlükə yarada bilən amilləri, qısa və ortamüddətli perspektivdə ölkənin 

sosial-iqtisadi sisteminin dayanıqlığına təhlükə törədə bilən faktorların müəyyənləşdirilməsini və 

monitorinqini, iqtisadi sahədə milli maraqları şərtləndirən və iqtisadi təhlükəsizliyin tələblərinə 

cavab verən kriteriya və parametrlərin müəyyənləşdirilməsini öz məzmununda ehtiva edir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

istiqamətində əsas tənzimləyici tədbirlər iki mühüm istiqaməti özündə ehtiva etməkdədir ki, 

onlardan birincisi kimi daxili iqtisadi təhlükəsizlik üçün yəni, Azərbaycan Respublikasında 

iqtisadi və sosial sabitliyin qorunması üçün müvafiq şəraitin yaradılması və ikinci kimi isə xarici 

iqtisadi təhlükəsizlik, milli iqtisadi mənafelərin xaricdən mümkun risk, təhlükə və təhdidlərdən 

qorunması üçün iqtisadi və ya diplomatik tədbirlər kompleksinin reallaşdırılmasından ibarətdir. 

Milli və iqtisadi strategiyalarda qarşıya qoyulmuş məqsədlərin reallaşmasının imkan və 

vasitələri dəqiqləşdirir, müasir dövrə uyğun gəlməyən hədəflər çıxarılır, reallıqlar nəzərə alınır. 

Deməli, milli və iqtisadi təhlükəsizlik anlayışları bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olduğu kimi, 

iqtisadi təhlükəsizlik və iqtisadi konsepsiya da biri digərindən yaranır və ona xidmət edir. Başqa 

sözlə, iqtisadi təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin reallaşmasını şərtləndirdiyi kimi, konsepsiya da 

iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasına xidmət edir.  
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Maliyyə potensialı iqtisadiyyat sahəsində başverən bir çox proseslərə  təsir edən  

əhəmiyyətli iqtisadi kateqoriya olmasına baxmayaraq ona maliyyə problemləri üzrə elmi 

ədəbiyyatda bu günə qədər birmənalı tərif verilməmişdir. Müasir elmi ədəbiyyatda maliyyə 

potensialı anlayışını milli iqtisadiyyat, region, şirkətlər, ev təsərrüfatlaı və fərdlərə münasibətdə 

işlədilir. Maliyyə potensialı anlayışının bu cür geniş spektorda istifadəsi  onun bölgü və 

yenidənbölgü münasibətlərində əhəmiyyətli prosesləri əks etdirdiyindən xəbər verir. 

Bəzi alimlər maliyyə potensialına maliyyə sisteminin uzunmüddətli perspektivdə bütün 

əlçatan resurslar hesaına artım və inkişafı təmin edə bilmək bacarığı kimi tərif verirlər [1].   

Digərləri maliyyə potensialını resursu əldə etmək və onu səmərəli istifadə etmək imkanı kimi 

başa düşürlər [2]. Üçüncülər isə iqtisadi subyektin sərəncamında olan maliyyə resursları maliyyə 

potensialı adlandırırlar. [3]. 
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Isayev E.A. yazır  ki,  “maliyyə potensialına” “ maliyyə imkanlarının tənzimlənməsinin 

ümumi mexanizminin formalaşması kimi baxır” [4]. O maliyyə potensialının üç əsas 

xarakteristikasını təklif edir: ölkənin iqtisadi potensialının müstəqil forması kimi; maliyyə 

münasibətlərinin və maliyyə resurslarının yenilənməsi və inkişafında vəhdədi kimi; maliyyə 

sistemi; maliyyə sistemi və onun həlqələri vasitəsi ilə əks olunan kateqoriya kimi.  

Digər müəllif öz tədqiqatında maliyyə potensialının iqtisadi mahiyyətini üç aspektlə 

müəyyənləşdirir [5]: ölkədə istehsal-iqtisadi fəaliyyəti təmin etmək, sosial vəzifələri yerinə 

yetirmək və ölkəin inkişafını təmin etmək   üçün lazım olan  resurs bazasını yaratmaq bacarığıdır; 

ölkənin dayanıqlı iqtisadi fəliyyətini qoruyub saxlamaq üçün zəruri olan maliyyə və pul 

vəsaitlərinin məcmusudur; ölkənin iqtisadi münasibətlərinin nəticəsi. Səfərbər edilən resursların 

məqsədyönlülü olmasını K.M.Menkov da qeyd edir, o isbat edir ki, maliyyə potensialı ölkənin 

inkişafına yönəldilə biləcək maliyyə resurslarının bir hissəsidir. [6]. Digər bir alim də maliyyə 

potensialına çox maraqlı bir tərif verir: “ maliyyə potensialnı – ölkənin inkişafı və əhalinin sosial-

iqtisadi tələbatlarını ödəmək  məqsədi ilə  tam həcmdə səfərbərliyi heç bir zaman mümkün 

olmayan maliyyə resurslarının məcmusudur”. [7] 

Bizim fikrimizcə maliyyə potensialı iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində səfərbər edilə bilən 

mövcud və istifadəsi mümkün olan maliyyə resurslarının  məcmusudur və ya iqtisadi 

subyektlərin iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin inkişafını təmin edə biləcək maliyyə resurslarının 

cəmləşdirmək imkanı və bacarığıdır.    

Ölkə iqtisadiyyatının məcmu maliyyə potensialı onun subyektləri meyarına görə 

hakimiyyət strukturlarının maliyyə potensialı, şirkətlərin maliyyəpotensialı və ev təsərrüfatlarının 

maliyyə potensialından ibarətdir. hökümət strukturlarının maliyyə potensialı bu strukturların 

topladığı vergi və yığımların məcmu həcmi ilə müəyyənləşdirilir. Bu potensialın maksimal həcmi 

həmdövlət, həmdə özəl biznes qurumlarının vergi yükü ilə məhdudlaşır.  Vergi yükünün 

həddindən çox artırılması maliyyə potensialının qısamüddətli artımına gətirib çıxara bilər, lakin 

orta müddətli dövrdə onu xeyli azalda bilər. Çünki  vergi artanda biznes qurumların istehsalın 

həcmini artırmağa marağı azalır.  Şirkətlərin maliyyə potensialı onların istehlakçılara lazım olan 

məhsulun istehsalı və satışı zamanı əlavə dəyər yaratmaq bacarığı ilə müəyyənləşdirilir. Şirkətin 

maliyyə potensialı bölüşdürülməmiş mənfəət və amortizasiya fondu hesabına formalaşır. 

Şirkətlərin maliyyə potensialını müəyyənləşdirən amillər mənfəətin həcmi, vergi yükü, dividend 

ödənişləri, amortizasiya normasıdır.  Ev təsərrüfatlarının və fərdlərin  maliyyə potensialı məcmu 

tələbin vacib mənbəyidir və daxili bazarın həcminə xeyli təsir göstərir. Bu potensial vergi 

ödəmələrindən sonra məcmu əməkhaqqının həcmi, bank qoyulişları üzrə faiz ödəmələri, qiymətli 

kağızlar üzrə dividendlər, investisiya və pay fondlarına investisiya qoyuluşlarına görə gəlirlərin 

ödənilməsi, verilən pensiya və müavinatlarla müəyyənləşdirilir.   

Ölkənin maliyyə potensialı yalnız öz mənbələri hesabına formalaşa bilər, həmdə borc 

vəsaitlərinin  cəlb edilməsi hesabına formalaşan maliyyə potensialı ola bilər.  Birinci real mövcud 

olan və əlavə xərclərsiz səfərbər edilə bilən maliyə resurslarını əks etdirir.  Bundan fərqli olaraq 

borc resursları hesabına formalaşdırılan maliyyə potensialı müəyyən maliyyə risklərinin 

yaranmasına səbəb ola bilər. Əgər makroiqtisadi şərait əlverişli olmasa onların reallaşdırılması 

ölkənin maliyyə vəziyyətini daha da pisləşdirər. Lakin həm şirkətlərin, həm ev təsərrüfatlarının 

iqtisadi baxımdan əsaslandırılmış həcmdə borc vəsaitlərini cəlb etmək imkanının olması onların 

maliyyə dayanıqlığını artıran və dinamik inkişafını təmin edən amildir.  İqtisadi subyektlərinin 

kredit qabiliyyətinə onların maliyyə potensialının vacb tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır.  

Beləliklə, maliyə potensialının formalaşdırılması mənbələrinə görə milli iqtisadiyyatın 

maliyyə potensialının konkret elementlərinə şirkətlərin vergi ödənildikdən sonra qalan mənfəəti;  

amortizasiya; büdcə sisteminə daxil olan vergi və yığımlar; dövlət və bələdiyyə müəssisəlırinin 
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büdcə sisteminə dividend ödənişləri; bank sisteminin kreditləri; ev təsərrüfatlarının pul yığımları; 

investisiya və pensiya fondlarının resursları; milli fond bazarının borc alətləri; mikromaliyyə 

təşkilatlarının resursları; dünya maliyyə bazarının və dünya bank sisteminin  resursları; 

beynəlxalq maliyyə təşkilatları və  xarici dövlətlərin hökümətlərinin kreditləri; xarici birbaşa və 

portfel investisiyaları. Şirkətlərin vergitutmadan sonrakı mənfəəti maliyyə potensilının ən 

əhəmiyyətli elementidirin və onun dayanıqlı artımı maliyyə potensialının sabit və davamlı 

yüksəlməsini təmin edir.   

Müasir zamanda ölkənin maliyyə potensialının formalaşdırılmasının vacib 

istiqamətlərindən biri də şirkətlərin innovasiya fəallığıdır. O həm məhsulun təkmilləşdirilməsi, 

həm də qabaqçıl və müasir avadanlıq və texnologiyaların tədbiqindən ibarətdir.  Amortizasiya, 

maliyyə potensialının elementi kimi, fiziki və mənəvi baxımdan köhnəlmiş  avadanlığın vaxtı-

vaxtında dəyişdirilməsini, istehsalın yenilənməsini, məhsulun yaxşılaşdırılmasını təmin edən və 

bununla da beynəlxalq bazarda ölkənin rəqabətqabiliyyətini yüksəltmək üçün fondları 

formalaşdırmağa imkan verir. Büdcə sisteminə daxil olan vergi və yığımlar bildiyimiz kimi 

büdcə ili ərzində istifadə olunur, lakin onların orta və uzunmüddətli dinamikasının meylləri ölkə 

iqtisadiyyatının maliyyə potensialının formalaşdırılması ilə bilavasitə bağlıdır. Ev 

təsərrüfatlarının gəlirlərinin yüksək səviyyəsi və onların dolayı vergilərin ödənilməsi ilə bağlı 

xərclərinin çox olması büdcə sisteminin nisbətən sabitliyini təmin edən amillərdir. Bu amillər 

həm də milli iqtisadiyyatın maliyyə potensialının möhkəmlənməsinə zəmin yaradırlar. 
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THEORETICAL BASIS OF FINANCIAL POTENTIAL FORMATION 

Summary 

 The global economy has entered a new period of development.  This period is 

characterized by high-speed technical and technological innovation, digitalization and 

computerization of the economy.  All this requires a large amount of financial resources.  The 

country must have a strong financial potential to keep up with global trends.  Sources of financial 

capacity building should be explored and used.  From this point of view, the presented article is 

quite relevant. 
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To properly guarantee the food safety, the implementation of HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Points) food safety systems is practiced all over the world. These systems, 

sufficiently reliable and economical, can identify and effectively control risks to food safety [1, 

2]. The introduction of HACCP systems today is mandatory for all enterprises producing food 

products in Ukraine. The legislation determines that a prerequisite for the implementation of 

HACCP systems is to ensure raw materials and products traceability [3] from field to fork. Raw 

materials and products traceability in the agro-industrial complex is defined as the ability to track 

and trace food products of plant and animal origin, animal feed, animals or plants from which the 

food product is produced, as well as substances that are or can be incorporated into food and feed 

at all stages of production, processing and distribution. Typically, the elements of a traceability 

system are: identification of all products and resources, units or batches; collection and storage of 

information about their transfers; consolidation of all elements of the system [4, 5]. 

As a rule, the technical aspects of traceability in the agro-industrial complex are those to 

become the subject of scientific research – for example, in [3-6]. At the same time, studies of the 

economic and social aspects of implementing traceability systems are much more rare and 

fragmentary. For example, in [7, 8] sixteen drivers of traceability are formulated, the second of 

which being the driver Dt2 "Food Loss / Food Waste". The essence of the above driver is that the 

said concepts determine the loss / preservation of the properties of the food product. Effective 

control of these concepts through the establishment of traceability systems contributes to the 

reduction of food losses, that is, resource saving. Around the world, about 14% of food is lost 

during production and, accordingly, food does not reach the consumer. Some of these losses are 

associated with chemical and microbiological contamination of food products [9, 10]. 

An effective traceability system makes it possible to identify an unsuitable food product 

and organize its withdrawal from the technological process or recall from distribution and trade 

networks. Although recalls of products lead to significant costs, they are quite justified: financial 

losses can be compensated, but restoring consumer confidence and eliminating the bad reputation 

of a particular product is an extremely difficult task [7]. It is to the advantage of all stakeholders 

involved that a product recall be carried out in the most specific and expeditious manner possible. 

Saving the lives and health of consumers is a major benefit of product traceability, as effective 

traceability systems allow compromised products to be identified and removed from the supply 

chain more quickly. Social and economic benefits include a reduction in food waste due to the 

destruction of wholesome food during a category-wide recall, as well as a reduction in the 

negative impact on the economy due to loss of sales in that category or in the industry as a whole 

– see Fig. 1 [11]. 
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Figure 1 Industry: intangible and tangible benefits of traceability – adopted from [11] 

 

Speaking about the social significance of raw materials and products traceability systems, it 

is important to note the widespread use of mobile communications and, further, the widest 

availability of smartphones, which are actually minicomputers, to the consumers. Previously, 

their participation in the monitoring of raw and product traceability could only be carried out 

within the framework of public organizations for the protection of consumer rights, that is, 

indirectly and not promptly. But in modern conditions, every interested consumer, thanks to the 

use of QR codes, has dynamic access to information about food products, their origin, the 

technological transformations that they undergo in the production process, as well as the logistics 

chains involved on the way from the field to fork [12]. 

Thus, in addition to technical aspects, the development and implementation of traceability 

systems in agriculture and the food industry affects the economic and social aspects of the 

problem. This applies to such important concepts in terms of ensuring food security as food loss 

and waste. Also, quite a certain economic and social effect – both intangible and tangible – is 

provided by traceability systems in the sense of effective recall of unusable products. Modern 

digital technologies give interested consumers the opportunity to quickly access information 

about food products in real time, which also gives a pronounced social effect. 
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Аннотация. Показана необходимость систем прослеживаемости в 

агропромышленном производстве. К экономическим и социальным аспектам 

прослеживаемости относятся потери и отходы продовольствия, организация отзыва 

негодной продукции. Современные цифровые технологии дают заинтересованным 
потребителям возможность доступа к информации о пищевых продуктах в режиме 
реального времени, что также дает выраженный социальный эффект. 
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Воздействие всех экономических кризисов отражается в изменении парадигм или 

технологических моделей развития. Фактически, экономические кризисы происходят в то 

время, когда общество, наряду с бизнесом и политикой, отстает в осознании 

необходимости учитывать изменения в технологическом развитии и принятие новых 

технологических режимов. Последний экономический кризис - это глобальный кризис, 

поскольку он затрагивает весь интегрированный мир. Следует отметить, что для выхода из 

кризиса, прежде всего, необходимо понять цикл и его неизбежность, а также определить 

лимитирующие периоды и факторы для внедрения передовых технологий. Потому что 

основную и главную роль в этом процессе играют технологии или, говоря современным 

языком, инновации, которые в целом делят их на революционные или передовые и 

эволюционные или продолжающиеся. 

В связи с этим и в соответствии с задачей, поставленной в диссертационном 

исследовании, целесообразно изучить понятие «технологический уклад». В литературе 

есть множество определений этого термина. Как  отмечает И.Р. Низамова, что термин 

«технико-экономическая парадигма» был введен Фрименом К [5,20]. Зарубежные ученые 

также использовали термин «технологический уклад» в своих работах. 

Термин или понятие «технологический уклад» впервые вошел в употребление в 

научных кругах в 80-е годы ХХ века благодаря исследованиям российских ученых 

С.Ю.Глазьева, Д.С.Львова, Г.Г.Фетисова и Ю.В.Яковеца. [7,14-23] Технологический уклад 

характеризуется техническим уровнем его производственных организаторов, который 

связан с вертикальными и горизонтальными течениями однородных резервов и опирается 

на общую специализацию рабочей силы, технический потенциал и т.д. 

Так А.В. Вдовина определяя технологический уклад отмечает, что [1,608] в этом 

определении исследователь прилагает усилия охватить все аспекты понятия 

технологического уклада. Необходимо отметить, что данное определение не полное, ибо 

хотя учтены аспекты технологически составляющих, однако не уделено внимание формам 

(видам) собственности. 

Другой российский ученый А.О.Доманина, выбирает совсем другой аспект и 

выделяет несколько принципов определения понятия «технологический уклад» и 

подчеркивает, что [4]. Данное определение более полно  и целенаправленно отражает 

содержание понятия технологического уклада, так как в нем учитывается и 
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производственные периоды и экономические отношения, также производственные 

факторы и позволяет более рационально планировать развитие экономики и поведение 

экономических укладов и создать условия прогнозирования. 

Информация, представленная в электронном виде, также содержит много 

информации по определению «технологической уклад», например, в одном из них 

говорится, что «технологический уклад - это совокупность технологий, предназначенных 

для определенного уровня производства. Благодаря развитию научно-технической базы 

произойдет переход от старых к более совершенным». Однако следует отметить, что такие 

определения кажутся упрощенными, поскольку они не охватывают все факторы и 

подходы. 

Таким образом, после анализа и обсуждения ряда различных подходов к 

определению понятия «технологический уклад», следует отметить, что каждый подход 

имеет как положительные, так и отрицательные последствия, которые проистекают из 

попыток авторов определить комплекс и реальность. Тот факт, что авторы в своем 

исследовании, наряду с предоставлением разных определений, делятся на несколько 

групп, говорит о том, что, в первую очередь, изучение этого понятия является 

комплексным, а затем, исходя из теоретических знаний авторов, существует плюрализм и 

наличие единого мнения - концепция не имеет значения. Более того, в научной сфере нет 

даже единого понятия базовых терминов, таких как технологии и инновации. Однако 

следует иметь в виду, что более полное и точное освещение понятия «технологический 

порядок» поможет организовать влияние рычагов на техническое развитие с целью 

повышения благосостояния общества. По этой причине мы продолжим его углубленное 

изучение, чтобы более полно определить его местонахождение и статус. 

И.Р.Низамова объединила определения понятия «технологический уклад» в четыре 

группы [5,20]: 

1. Технологический уклад – развитая модель роста экономики, основанная на 

реализацию новых технологий; 

2. Технологический уклад – это комплекс технологий и организационных принципов, 

рекомендованных для определенного уровня развития производства; 

3. Технологический уклад – выделенная обществом концепция, учитывающая 

технологический потенциал; 

4. Технологический уклад – это форма, в рамках которой реализуются 

производственные циклы (периоды). 

Однако следует отметить, что в данном наборе проанализированных концепций 

автор придерживается мнения, что «технологический уклад - это продвинутая модель 

экономического развития, основанная на наборе новых технологий и организационных 

принципов, которые приводят к определенному уровню развития производства, а также 

описываются  осуществляемые производственные циклы» 

Следует отметить, что технологический уклад имеет свои специфические этапы, 

изучение которых было бы весьма кстати. В целом, как правило, вначале исследователи 

четко выделяли четыре технологических процесса и выдвигали гипотезы для пятого и 

шестого этапов. Некоторые исследователи в области экономики считают, что пятый, 

шестой и другие периоды существуют только в гипотезах ученых. Другие исследователи 

считают, что на данный момент существует семь этапов технологического уклада. 

Таким образом, анализируя взгляды ученых на этапы технологического уклада, нами 

изучены основы их происхождения и проявлений, которые имеют такие 

характеристики[6,14-23]: 
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Первый период 1770-1830 гг., когда возникли текстильное машиностроение, 

сталелитейная и металлургическая промышленность, машиностроение и использование 

водяных двигателей, и Англия (затем Франция и Бельгия) взяли на себя ведущую роль. В 

этот период произошла концентрация производства, появление различных предприятий, 

конкурирующих между собой, организация относительно крупных процессов научных 

исследований в университетах и исследовательских кругах. 

Второй период охватывал период 1830-1880 гг., когда в основе этого периода лежала 

паровая машина, а лидерами в этом направлении были Англия, Франция, Бельгия, 

Германия и США. В этот период описываются такие явления, как увеличение масштабов 

производства, появление акционеров, свобода торговли, появление профсоюзов, 

ограниченное вмешательство государства в экономическую деятельность, формирование 

законопроектов об институциональном развитии, институциональное развитие, 

социальная направленность, появление патентов и защита авторских прав. 

Электродвигатель является фактором возникновения третьего технологического 

уклада, который охватывает период с 1880 по 1930 годы. В этот период относительно 

технологически развитыми были США, Великобритания и Германия, за ними следовали 

Бельгия, Швейцария и Нидерланды. Особенностями их отрасли являются повышение 

гибкости производства, его организация в соответствии с определенными стандартами и 

охват в крупных городах, большее влияние рыночных операций, появление монополий и 

олигополий, накопление средств в банковских структурах, отделение активов от активов. 

Исследования в производстве характеризуются привлечением ученых и специалистов с 

высшим образованием. 

Четвертый этап технологического уклада был разработан в 1930-1970 годах на 

основе изобретения двигателя внутреннего сгорания, и промышленность охватывала 

области автомобилестроения, трактора, цветной металлургии, производства синтетических 

материалов, добычи и переработки нефти.  Ведущими странами этого периода являются 

США, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, Швеция, развитие их 

промышленности в производстве больших объемов материалов, развитие военных и 

социальных объектов, создание крупных научно-исследовательских центров, с 

департаментами исследований и технологий. Прогресс был достигнут за счет продажи 

интеллектуальной собственности через лицензии и патенты, а также государственных 

инвестиций в исследования и разработки в вооруженных силах. 

Пятый этап технологического уклада был в 1970-2010 годах, основным 

направлением которого была либо организация цикла, техническая и электронная 

промышленность, либо, говоря современным языком, развитие информационных 

технологий, в ходе которого лидерами были Япония, США, Германия, Швеция, Тайвань, 

Южная Корея и Канада, в течение которых промышленность была сосредоточена на 

развитии компьютерных технологий, программного обеспечения, робототехники, 

информационных услуг, телекоммуникаций и аэрокосмической промышленности. 

Особенностями отрасли этого периода являются появление микроэлектронных 

компонентов, индивидуализация производства и потребления, большая гибкость 

производства и последовательная реализация принципов устойчивого развития, 

загородных производственных систем, современного состояния искусственных 

технологий, контролируемые государством телекоммуникации, информация и связь, 

поддержка и поощрение исследований и внедрения новых и инновационных технологий 

государством. 
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Шестой этап технологического заказа охватывает период 2010-2040 гг. Хотя 

основной этап шестого производственного заказа еще не внедрен в полной мере, известно, 

что нанотехнологии, клеточные технологии и методы генной инженерии являются основой 

развития этого периода, основные направления которого в ближайшем будущем наряду с 

использованием нано- и биотехнологий Возобновляемая энергия, такая как солнечная 

энергия, энергия ветра, биоэнергетика и использование ядерной энергии. В частности, в 

этот период ожидается использование искусственного интеллекта в микромеханике, 

трехмерных технологиях, генной инженерии. В течение этого периода некоторые из 

запланированных функций отрасли были реализованы, а некоторые нуждаются в 

реализации, в том числе следующие функции: индустриализация и реиндустриализация, 

внедрение виртуальных и полностью автоматизированных предприятий, государственное 

управление, укрепление международных институтов и нормативных стандартов и другие 

Однако применительно к седьмой стадии технологического уклада следует отметить, 

что, как указывалось выше, в некоторых научных исследованиях некоторыми 

исследователями выделено до шести стадий технологического уклада. Однако в научной 

сфере, в зависимости от седьмой стадии технологического уклада, можно найти много 

информации. Например, А.В. Козачек говорит [7, 477 - 479]: «Американский изобретатель 

Дж. Куртцвелл считает, что технологическая особенность должна появиться примерно в 

2045 году. Эта дата соотносится с окончанием шестого периода и началом седьмого 

периода. Таким образом, по мнению ученых, в основе седьмого технологического цикла 

будут когнитивные технологии. Другими словами, человеческий разум будет 

рассматриваться как главный ресурс экономического развития. 

Основные проявления технологического уклада часто отражаются в 

характеристиках, которые включают появление новых инструментов повышения 

эффективности производства и появление новой комплексной модели управления и 

организационной структуры предприятия. Кроме того, за счет изменения специализации 

рабочей силы спрос на нее на единицу продукции будет снижен, и появится новый 

ключевой фактор технологических инноваций, а замена секторов, связанных с ключевыми 

факторами технологических инноваций, будет прямой. и косвенные. помогут увеличить 

инвестиции. Также наблюдается географическая интеграция совместных инвестиционных 

процессов и изменения в структуре общественного потребления, что приводит к быстрому 

развитию секторов, связанных с развитием технологических систем. Также в объеме 

производства малых, средних и крупных предприятий есть направления, представляющие 

интерес по совершенствованию производственных процессов, и есть новые направления 

консолидации предприятий, которые возьмут на себя лидерство во внедрении 

технологических процедур. 

Таким образом, технологические изменения, произошедшие в двадцатом и двадцать 

первом веках, переплетаются с двумя взаимосвязанными процессами, одним из которых 

является быстрое устаревание технологий, а другой - сужение позиции вторичных и 

устаревших технологий, которые расположены далеко от центра,  несвоевременная оплата 

труда сотрудникам и использование малого количества природных ресурсов. Поэтому 

возникает необходимость восстановления  баланса между обычными отраслями со 

средствами, составляющими основу благополучия и благосостояния территорий страны и 

передовыми видами деятельности, дающими импульс в потенциал развития на 

экономическом, научно-техническом, социальном уровнях и т.д. 
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В экономике, финансовые потоки играют важную роль  при формировании 

денежных фондов, так как они являются инструментом распределения финансовых 

ресурсов, которые оказывают значительное влияние на степень обеспеченности различных 

секторов экономики необходимым капиталом. Это необходимо для расширения 

производства и повышения экономического потенциала национального хозяйства в целом. 

Целенаправленное и своевременное улучшение системы движения и направления 

финансовых потоков в экономике имеет огромное значение для восстановления и 

стабилизации состояния секторов экономики нашей республики в контексте перехода на 

индустриально-аграрный путь развития. От эффективности управления финансовыми 

потоками зависит эффективность достижения экономического роста в стране. 

Финансовые потоки в экономике определяются с использованием ряд параметров: 

ценность и значимость финансов, доступность и ликвидность финансовых ресурсов, 

упорядоченность и подконтрольность движения финансовых средств, число и 

конкурентоспособность источников и потребителей финансовых ресурсов. При изучении 

финансовых потоков необходимо выбрать степень их детализации, определить факторы 

влияния внешней и внутренней среды на потоковые процессы, возможности осуществлять 

управляющие воздействия. В современных условиях усложнения производственных, 

транспортных и распределительных систем процесс управления финансами 

дополнительно усложняется. Более актуальными становятся структурирование 

финансовых потоков, определение их свойств, выявление факторов влияния. Для 

повышения прозрачности финансовых потоков, как в микро-, так и в макрологистических 

системах нужно иметь четкое представление о характеристике и структуре финансовых 

потоков. 

По мнению американских и французских ученых [Jean-Louis Combes, Tidiane Kinda и 

другие] финансовые потоки независимо от уровня развития, стимулируют экономический 

рост. Увеличение на душу населения финансовых потоков на 10 долларов приводит к 

увеличению годового экономического роста на 0,08 пункта [1]. Это объясняется тем, что 

при увеличении финансовых потоков на 10 долларов на душу населения, получим  роста 

покупательного способности населения. Покупательная способность является прямым 

вектором развития национальной экономики. Рост данного показателя влияет на темпы 

экономического роста в стране, а низкая покупательная способность населения приводить 

к сдерживанию развития секторов экономики в целом. 

Как показывают макроэкономические показатели, экономический рост в Республики 

Таджикистан на 2020 год составляет 4,5%. Ежегодно этот показатель составил 7%, однако 
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с учетом влияние факторов пандемии COVID-19 и снижение денежных переводов 

мигрантов, темпы экономический роста снизились на 2,5 процентов. 

В связи с изменением внутренних и внешнеэкономических условий и воздействием 

потенциальных рисков на экономику страны, в 2019 году ставка рефинансирования 

постепенно была снижена с 14,75 до 12,25% годовых (2,5 процентных пунктов). 

Настоящее время ставка рефинансирования составляет 10,75%. Ставка рефинансирования 

и уровень монетизации экономики взаимосвязаны. Это говорит, о том, что при снижении 

ключевой ставки, возможности кредитованием банкам расширяется, и это влияет на объём 

финансовых потоков, и на уровень монетизации в экономики. Например, снижение ставки 

рефинансирования на 1,5 процентных пунктов, объём монетизации увеличивается на 1,5 

процентного пункта. И, тем самим увеличивается деловой активность национальной 

экономики, и  имеем рост ВВП и объём финансовых потоков в экономике. 

Для формирования и эффективное функционирование финансовых потоков в 

экономике необходимо следующие составляющие: информационные, материальные, 

энергетические, трудовые, транспортные, сервисные и инновационные потоки. В процессе 

формирования финансового потока важное значения имеет его составляющие, т.е. 

обеспечивающие потоки. Это объясняется, тем, что при формировании финансовых 

потоков в экономике, например, информационный поток, обеспечивают процесса 

формирования финансового потока с необходимыми информациями. Остальные потоки 

таким же методом обеспечивают формирования финансового потока с необходимыми 

ресурсами. Это может быть, персонал, транспорт, различные сервисные услуги и другие. 

Финансовые потоки в экономике консолидируют прямые и портфельные 

иностранные инвестиции, иностранную помощь, денежные переводы и другие потоки, то 

есть в совокупности они составляют структуры финансового потока. С целью получения и 

оценки эффективности функционирования финансовых потоков в экономики Республики 

Таджикистан, проводим анализ динамики и факторы, влияющие на структуры финансовых 

потоков. К структурам финансовых потоков относятся инвестиции, и к фактором, можно 

отнести ставка рефинансирования Национального банка Таджикистана. 

В связи с изменением внутренних и внешнеэкономических условий и воздействием 

потенциальных рисков на экономику страны, в 2019 году ставка рефинансирования 

постепенно была снижена с 14,75 до 12,25% годовых (2,5 процентных пунктов). 

Настоящее время ставка рефинансирования составляет 10,75%. Ставка рефинансирования 

и уровень монетизации экономики взаимосвязаны. Это говорит, о том, что при снижении 

ключевой ставки, возможности кредитованием банкам расширяется, и это влияет на объём 

финансовых потоков, и на уровень монетизации в экономики. Например, снижение ставки 

рефинансирования на 1,5 процентных пунктов, объём монетизации увеличивается на 1,5 

процентного пункта. И, тем самим увеличивается деловой активность национальной 

экономики, и  имеем рост ВВП и объём финансовых потоков в экономике. 

В первую очередь выделяются инвестирования национальной экономики. В качестве 

стимулирующего роста экономики нужно инвестиции. 

Инвестиции в основном направлены на восстановления и обновления основные 

фонды системы наших предприятий, что обеспечивают стабильность общественного 

воспроизводства. Также инвестиции влияют на степени увеличение капитала предприятия, 

что это в целом сказывается на благосостояние населенияя, создания новых рабочих мест. 

До сих пор у нас наблюдается не достаточность капитала. Данное высказывание 

объясняется тем, что у нас высокий потенциал рабочей силы. Однако для обеспечения 

этих рабочей силой с капиталом у нас серьезные проблемы, поэтому наблюдается 
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массовый отток рабочих в других стран. Общеизвестно, что иностранные инвестиции 

делятся на прямые и портфельные. 

Динамика прямых и портфельных инвестиции в экономики Республики Таджикистан 

за последнее 5-й лет представлено на диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1. Прирост прямых и портфельных инвестиции 

 

Совокупный объём инвестиции влияют на все отрасли народного хозяйства, на 

степени увеличения валового внутреннего продукта, и на развития производительных сил 

секторов национальной экономики. Динамика прямых и портфельных инвестиции в 

экономики Республики Таджикистане показывает пассивное участие их в экономике. Так 

как, в 2016 году совокупный объём инвестиции в национальную экономику снизился на 

90,12%. Тенденция прямых инвестиций в 2017 года снизилось на 69,5%, а у портфельных 

увеличение на 12,73%. В 2018 год наблюдается резкое увеличение прямых инвестиции, 

что составляет 294,8%. В последнее годы динамика прямых инвестиции снизилось 23,9%, 

а портфельные увеличились на 397%. 

Анализ показывает, что в 2018 году в национальную экономику страны привлечения 

прямые инвестиции в размере  249,1 млн. сом., что по отношению к 2017 году, почты 4 

раза больше, а объём портфельных, в 2019 году 3,9 раза больше чем предыдущего года. 

Таким образом, можно сказать, тенденция развития и функционирования 

финансовых потоков в экономики республики с учетом прямых и портфельных 

инвестиции малоэффективно. Так как, объём инвестирование недостаточно для 

организации массового выпуска финансового потока для реализации поставленных целей 

экономики, например на индустриализации страны. Для индустриализации страны 

необходимо привлечь большие объёмы внешнего и внутреннего инвестиции. 
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Summary 
 

The article deals with the formation of financial flows in the economy of the Republic of 

Tajikistan. The role of financial flows and their impact on the development of the economy of the 

Republic of Tajikistan in the context of the country's industrialization is considered. The 

effectiveness of financial flow management depends on the effectiveness of achieving economic 

growth in the country. The estimation of volumes and dynamics of financial flows in the 

economy is given. The analysis of the main components of the structure of financial flows, such 

as direct and portfolio foreign investments, foreign aid, remittances, and the level of monetization 

of the economy. Shown are the main flows that provide the process of formation of financial 

flows, as a prerequisite. 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ЛИКВИДНОСТЬЮ 
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Ключевые слова: ликвидность, доходность, банковская система, устойчивость, 

надежность, стабильность  
 

Основным показателем устойчивости, надежности и стабильности является 

ликвидность. Это означает, что кредитная организация должна в установленное время 

выполнить все обязательства, взятые на себя и сделать платеж в пределах этих 

обязательств по истечении срока обязательств.  

По мнению Р.М. Каримова, положение кредитной организации устойчиво, если оно 

располагает устойчивым капиталом, имеет ликвидный баланс, является платежеспособным 

и удовлетворяет требованиям к качеству капитала [2]. О.М. Богданова первостепенное 

значение в определении финансовой устойчивости кредитной организации придает 

собственным средствам [1]. Дж. Синки писал: «Способность банка обеспечивать 

ликвидность требует наличия высоко ликвидных и легко перемещаемых финансовых 

активов. Требование ликвидности означает, что финансовые активы должны быть 

доступны для владельцев в кратчайшее время (в течение дня или того менее) по номиналу. 

Требование перемещаемости означает, что права на владение финансовыми активами 

должны быть передаваемыми по номиналу другому экономическому субъекту, причем в 

http://www.nbtj.org/
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форме, приемлемой для него»[4]. По мнению Лаврушина О.И. – «ликвидность является 

мерой способности кредитной организации удовлетворять не только текущие требования 

своих кредиторов, но и законные требования заемщиков»[3, 24-27].  

Таким образом, ликвидность банка является ключом его надежности и работы, ведь 

банк с достаточным уровнем ликвидности способен с минимальными потерями выполнять 

следующие задачи: 

- Осуществлять платежи от имени клиентов (обязательства по расчетным фондам, 

текущие и корреспондентские счета, зарезервированные для расчетов); 

- Возврат денежных средств кредиторам (вкладчикам) как в срок, так и досрочно 

(сбережения); 

- Удовлетворение потребности клиентов в денежных средствах в рамках принятых 

обязательств, например, по заключенным кредитным договорам, кредитным линиям, 

надлежащему кредитованию и овердрафту; 

- Оплата ценных бумаг, выпущенных банком; 

- Обязательства по будущим обязательствам, такие как внебалансовые обязательства 

(гарантии, доверительное управление, денежные и фьючерсные операции и т. д.). 

Таким образом, наряду с риском активных и неактивных операций, 

сбалансированностью портфеля банка (кредиты, ценные бумаги, инвестиции) и 

доходностью операций ликвидность важна не только для самого банка, но и для его 

клиентов. Высокая платежеспособность по обязательствам  это показатель того, что 

клиент в любой момент может вернуть вложенные средства или получить кредит в банке. 

В случае форс - мажора у контрагентов банка высокая ликвидность активов банка является 

источником покрытия убытков несущих клиентами. 

В условиях рыночной экономики проблема низкой ликвидности банков особенно 

актуальна, и успешное решение этой проблемы окажет положительное влияние на  

развитие всей национальной экономики, также она является источником внутренней 

нестабильности банковской системы, ограничивая возможности расширения финансового 

оборота банков и делая банковскую систему уязвимой к внешним воздействиям.  

Анализ банковской системы в 2021 году выявил, что активы уменьшились на 14,8% 

по сравнению с началом года и составили 22 414,7 млн сомони. На территории Республики 

Таджикистан обслуживают население 295 филиалов финансовых организаций, в том числе 

2 исламских банковских отделения и 1557 банковских и микрофинансовых центров.  За 

этот период услуги населению оказывали 19 страховых компаний, в том числе 2 

государственные страховые компании и 17 негосударственных организаций и их 72 

филиала. Активы страховых организаций по сравнению с началом года увеличились на 

27,9% и достигли 527,3 млн. сомони. Активы лизинговых организаций по сравнению с 

началом года уменьшились на 10,9% и составили 221,4 млн. сомони. Активы АСCП за 

отчётный период составили 1 484,1 млн. сомони, что составляет 6,0% от общих активов 

финансовой системы. 

В 4 квартале 2021 года в связи с постепенным снижением негативных последствий 

пандемии COVID-19 в экономике страны, расширением торговых отношений со странами, 

восстановлением экономического роста, ростом доходов населения, снижением курсовых 

колебаний и улучшением банковской системы, в частности финансовая устойчивость, 

уровень ликвидности, доходности и достаточности капитала.     

 В таблице 1 мы можем рассмотреть данные показатели.                                                           
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Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости банковской системы, включая уровень 

ликвидности,  

доходности и достаточности капитала (%) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Достаточность 

капитала  

        

Регулятивный 

капитал активам, 

взвешенным с учетом 

риска 

16,6 13,1 17,0 22,9 22,1 19,9 18,2 23,4 

Регулятивный 

капитал первого 

уровня к активам, 

взвешенным с учетом 

риска 

14,2 10,6 26,7 28,1 29,2 26,3 23,5 19,0 

2. Качество активов         

Необслуживаемые 

кредиты за вычетом 

созданных фондов к 

регулятивному 

капиталу 

38,6 66,7 105,5 36,6 23,1 19,0 16,2 3,2 

Необслуживаемые 

кредиты к 

совокупным кредитам 

21,2 26,3 47,6 36,5 31,1 27,0 23,8 13,7 

3. Доходность         

Доходность активов 

(ROA) (3) 

-2,5 0,8 -2,8 0,5 1,9 2,1 2,5 1,1 

Доходность капитала 

(ROE) (3) 

-14,4 5,5 21,0 1,7 7,0 7,6 9,1 4,8 

Процентная маржа к 

валовому доходу  

40,6 52,2 63,7 65,2 65,3 66,3 73,5 60,9 

Непроцентные 

расходы к валовому 

доходу 

63,6 63,7 131,4 61,7 56,0 60,2 61,9 64,6 

4. Ликвидность         

Ликвидные активы к 

общим активам 

20,0 24,1 30,9 30,1 30,8 27,7 30,0 31,9 
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Ликвидные активы к 

краткосрочным 

обязательствам 

75,8 70,4 83,9 73,8 72,3 67,4 70,5 87,7 

5. Чувствительность 

к рыночному риску 

        

Чистая открытая 

валютная позиция к 

регулятивному 

капиталу 

1,7 -17,3 -10,0 -9,5 9,6 -1,1 -11,5 4,7 

6. Дополнительно         

Балансовый капитал к 

общим активам 

14,8 12,1 25,5 26,6 27,0 27,4 26,3 20,9 

Крупные активы к 

регулятивному 

капиталу 

80,1 139,9 132,0 72,2 62,9 71,8 73,5 68,0 

Доходы от 

трейдинговых 

операций к валовому 

доходу 

25,5 11,9 -6,5 11,2 15,7 14,3 6,1 68,0 

Расходы на персонал 

к непроцентным 

расходам 

54,7 56,8 55,3 56,9 58,7 60,0 58,6 58,7 

Депозиты к 

кредитному 

портфелю  

71,2 78,6 96,4 111,8 115,4 102,5 107,6 87,2 

Валютные кредиты к 

совокупным кредитам  

62,5 65,3 63,8 61,0 57,2 50,5 43,2 34,0 

Валютные 

обязательства к 

общим 

обязательствам 

65,6 70,0 67,1 60,3 53,2 46,7 48,2 49,4 

Источник: официальный сайт www.hbt.tj 

 

Из таблицы видно, что на конец 2021 года показатель достаточности капитала (КД) в 

банковской системе (К1-1) превысил установленные показатели на 11,4 п.п. и 23,4 

процента. Увеличение данного показателя в этот период произошло за счет 

неравномерного уменьшения регулятивного капитала (4,9%) и взвешенных активов, 

подверженных риску (25,9%). Соотношение К1-2 по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года составляет 2,2 п.п. и 19,0 процентов. Коэффициент ликвидности (К2-1) на 

системном уровне соответствовал допустимым требованиям показателя и составил 87,7%, 
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что составляет 17,2 п.п. больше, чем в 4 квартале 2020 года. Уровень ликвидности 

банковской системы в иностранной валюте также находится на приемлемом уровне, по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 26,2 п.п. и 106,0%. В отчетном 

году обеспечена стабильная рентабельность банковской системы к активам и капиталу, 

которая составила 1,1% и 4,8% соответственно, что на 1,4% и 4,2% меньше, чем за 

аналогичный период  2020 года.   Данное снижение произошло за счет реализации 

санационных мероприятий в отдельном банке. На конец 2021 года качество кредитного 

портфеля улучшилось за счет восстановления банковской системы, ликвидации 

проблемных банков и сокращения неработающих кредитов в большинстве финансовых 

организаций. Доля неработающих кредитов (просроченных более 30 дней) составила 

13,7%, что на 10,2 п.п. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это 

свидетельствует о постепенном оздоровлении банковской системы Республики 

Таджикистан и восстановления доверия со стороны потенциальных клиентов.  

В 2021 году общая открытая позиция валюты в банковской системе была длинной и 

составила 4,7%, что соответствует установленному нормативу (К6-1). За отчетный период 

доля кредитов и депозитов банковской системы в иностранной валюте уменьшилась на 

34,0% и 44,5% соответственно, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

уменьшилось на долю кредитов в иностранной валюте. Это свидетельствует о 

постепенном снижении долларизации экономики. 

Управление ликвидностью помимо управления активами и пассивами в нормальных 

условиях, включает в себя элементы антикризисного управления. Этот механизм может 

быть  использован при ухудшении финансового состояния кредитной организации, 

отсутствии ликвидности в финансовой системе в целом. Ухудшение финансового 

состояния самого банка является более опасным для банка, так как внутрибанковские 

проблемы с ликвидностью служат основной причиной разорения банков. Основные 

показателями этого является: 

1. уменьшение собственного капитала на 10% и более; 

2. уменьшение прибыли на 15% и более; 

3. комментарии в средствах массовой информации о плохом управлении, 

недостаточном внутреннем контроле, о неправильной стратегии; 

4. ухудшение норматива достаточности капитала на 20% и более, несоблюдение 

обязательных экономических нормативов, установленных центральным банком. 

5. снижение стоимости акций банка на рынке не менее чем на 29%, не связанное с 

движением фондового рынка. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для того чтобы 

удерживать ликвидность банков на достаточном уровне должна быть установлена 

взаимосвязь между ликвидностью и еще одним показателем стабильности, устойчивости и 

надежности кредитной организации, а именно ее доходностью (чем выше первый, тем 

ниже второй, и наоборот), т.е. наличные и приравненные к ним средства, требуемые для 

поддержания необходимого уровня ликвидности, не приносят банку доходов или приносят 

незначительный доход. 
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Страхование в развитых странах, выступая гарантом успеха предпринимательской 

деятельности, хозяйственной стабильности и материального благополучия, проникла во 

все слои социально-экономической жизни общества. В связи с рыночными 

преобразованиями в экономике страны возникает необходимость более глубокого 

осмысления изменений роли и места страхования на рынке финансовых услуг [1].  

На рынке страховых услуг Таджикистана общественная потребность в таких услугах 

возрастает, но условия их предоставления страховыми компаниями не отвечают 

международным стандартам, эти услуги не совершенны и лишь начинают формироваться. 

В Республике Таджикистан наблюдается низкая степень защищенности страхователей. По 

основным видам страхования соотношение совокупной страховой премии к ВВП страны, 

которая колеблется на уровне 0,37 % [2]. 

Этот показатель, считающийся основным макроэкономическим показателем рынка 

страхования, в развитых странах составляет не ниже 8-10 % [1]. Неразвитая форма рынка 

страховых услуг является одним из факторов понижения инвестиционной активности 

страховых компаний и ухудшения их экономической деятельности. В связи с этим, 

страховой рынок имеет низкую капитализацию, не обеспечивающий достаточным 

стимулом для достижения необходимых масштабов страхования, в том числе низким 
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доверием населения к финансовым институтам, к страхованию жизни, особенно когда речь 

идет о заключении долгосрочных видов страхования жизни. Рынок страховых услуг может 

выступать, в качестве важного стабилизирующего фактора экономического роста, в связи 

с чем, преодоление неразвитости рынка страховых услуг и его институциональная 

незавершенность является государственной проблемой. 

Отсутствие единой системы страхового законодательства является основной 

проблемой в сфере правового регулирования рынка страхования. При этом обширную 

правовую базу страховых отношений на рынке страхования, составляют условия и правила 

страхования различных страховых компаний. Для улучшения этой работы по 

регулированию рынка страхования, можно использовать опыт Франции, где правовое 

регулирование рынка страхования производится через страховой кодекс. Этот кодекс был 

принят в 1976 году, он регламентирует все вопросы рынка страхования. В Таджикистане 

также можно создать комплекс - пакет базовых данных законодательных актов, 

касающегося страхового рынка и выпустить в форме сборника, чтобы страховые компании 

использовали, как инструкцию по ведению страховой деятельности в стране. 

Необходимо совершенствовать порядок налогообложения страховых компаний. По 

действующему налоговому кодексу Республики Таджикистан страховые компании по 

более высокой ставке уплачивают налог на прибыль. Целесообразно воспользоваться 

зарубежным опытом налогообложения страховой деятельности. В странах с развитым 

рынком страхования, а также в странах ближнего зарубежья, вместо налога на прибыль 

уплачивается налог на страховую премию, который показал позитивные результаты. 

Таким образом, замена налогообложения страховых платежей взамен налога на прибыль 

позволит местным бюджетам получать налоговые ресурсы, которые направляются на 

развитие района или города. 

Доля страховых услуг в общей стоимости оказанных платных услуг по Республике 

Таджикистан, также очень низка, по сравнению с другими рынками, что составляет всего 

16%. Стоимость страховых услуг на рынке страхования в Республике Таджикистан на 

одного человека достиг 1 сомони 72 дирама. Доходы семьи расходуются, в основном, на 

продукты питания и оплату коммунальных услуг, поэтому семей, желающих 

воспользоваться услугами страхования, очень мало. Соответственно, средневзвешенные 

расходы на страховые услуги в процентном соотношении от общей суммы расходов 

домохозяйств составляет от 0,3% до 0,9% [3]. 

В 1995 году на рынке страховых услуг функционировал всего 1 негосударственная 

страховая компания. В 2018 году функционировали 16 негосударственных страховых 

компаний и 1 общество взаимного страхования. Негосударственные страховые компании 

завоевали рынок страхования, на их доли приходится 86% предоставляемых услуг. На 

рынке страхования заняты около 1697 человек. Общая сумма страховых премий возросла 

от 1233500 сомони до 234202600 сомони в 2018 году [4]. 

На рынке страхования в 2018 году общий объем страховых премий уменьшился на 

1 645,1 сомони, или на 0,7%, по сравнению с 2017 годом. Общий объем страховых премий, 

по добровольным видам страхования уменьшился на сумму 7633,7 сомони. 

Соответственно, уменьшилась и доля страховой премии в ВВП и составила в 2018 году 

0,34% против 0,39% прошлого года. С уменьшением общего объема страховой премии в 

2018 году, уменьшился, и средний страховой платеж на душу населения [5]. 

Но необходимо отметить, что на рынке страхования страны имеются огромные 

неиспользованные резервы, потому что охват страхованием составляет всего 8-10%, 

имеются значительный нереализованный потенциал по страхованию жизни, в развитых 
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странах этот показатель составляет более 80%. Средний страховой платеж на душу 

населения составляет менее 3 долларов, что по сравнению с другими странами является 

очень низким показателем. 

Анализируя факторы рынка рассчитан индекс Херфиндаля — Хиршмана (ННI) для 

отечественного рынка страхования. Нами обосновано, что отечественный рынок относится 

к высококонцентрированному рынку, где конкуренция отсутствует. Для расчёта этого 

показателя нами использован уровень концентрации трех страховых компаний, где объем 

страховых премий составляет более 20 млн. сомони. Это ООО «Сугуртаи аввалини милли» 

с объемом 81,3 млн. сомони, ООО «СО Бима» с объемом 72,8 млн. сомони и ООО «СО 

лидер - иншуриенс» с объемом 20,4 млн. сомони. 

 

Таблица 1. 

 Показатели уровня концентрации страхового рынка в Республике 

Таджикистан 

Показатели Объем страховой премии 

(тыс.сомони.) 

ООО «Сугуртаи аввалини милли» 81519,0 

ООО «СО Бима» 72852,4 

ООО «СО  лидер - иншуриенс» 20378,7 

Общая сумма страховых премий 234202,6 

Коэффициент концентрацииCRЗ (в %) 74,6 

 

На основании этой таблицы можно сделать вывод о том, что на отечественном 

страховом рынке коэффициент концентрации (CRЗ) составляет 74,6%. Поэтому, этот 

рынок относится к первой группе рынков, то есть это высококонцентрированный 

страховой рынок, где полностью отсутствует конкуренция. 

Чтобы точно определить состояние рынка, используем другой показатель, потому 

что коэффициент концентрации характеризует только более крупные страховые компании, 

в этом и заключается его недостаток, а показатель оценки степени монополизации, 

коэффициент Херфиндаля — Хиршмана, более достоверно определяет уровень 

конкуренции. Этот коэффициент определяется по формуле: 

HHI = (S1 + S2 + ... + Sn)
2,     

где S1 и S2 — доля объема услуг компании, возведенная в квадрат. 

Показатель, определяемый по формуле, должен находиться в диапазоне между 1 и 10 

000. Показатель 10 000 означает полную монополизацию сектора экономики одной 

компанией. 

Таблица 2. 

Расчеты индекса Херфиндаля — Хиршмана, 

на рынке страхования в Республике Таджикистан 

№ Страховые компании Страховая 

премия 

(тыс. смн) 

Доля в рынке 

(в %) 

Коэффициент 

Херфиндаля — 

Хиршмана 

 

1 ГУП «Точиксугурта» 14346,1 6,1 37,2 

2 ГУСП «Таджиксармоягузор» 2527,1 1,0 1,0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Формирование и функционирование национального рынка страхования Республики 

Таджикистан, на наш взгляд, можно разделить на следующие этапы: 

- начальный (формирующий) этап в условиях монополии (1991-2005); 

- современный этап в условиях олигополии (2005-2019). 

Необходимо отметить, что начальный (формирующий) этап протекал в условиях 

существования и функционирования единственного игрока на рынке страхования – ГУП 

«Таджикгосстрах». После появления других страховых компаний на национальном рынке 

страхования происходит бурный рост объёмов страховых премий, которые в 2007 году по 

сравнению с 2005 годом выросли в четыре раза. Глобальный финансовый кризис, 

разразившийся, в 2008 году существенно отразился, и на рынок страхования Республики 

Таджикистан, снизив объёмы страховых премий на 26,6 % в 2008 году и на 19,6 % в 2009 

году по сравнению с докризисным периодом 2007 года. В последующие 2010 и 2011 гг. 

наблюдается вялый инертный рост объёмов рынка страхования Республики Таджикистан, 

которые составили 9,1 % и 3,1 % соответственно по сравнению с 2007 годом. 

В период с 2011 года по 2014 год на национальном рынке страхования Республики 

Таджикистан наблюдается оживление и динамичный рост объёмов страховых премий, 

которые в 2014 году превысили докризисный показатель 2007 года в 2 раза. 

Однако, начавшаяся и разрастающаяся по масштабам «торговые войны»,  

санкционная и антисанкционная экономическая политика в отношении друг друга лидеров 

мировой экономики, косвенно отразились и на национальный рынок страхования 

Республики Таджикистан, который неразрывно связан экономическими и финансовыми 

узами и выступает на международной арене как стратегический партнер этих стран, о чем 

3 СООО «Спитамен-Сугурта» 1983,2 0,8 0,6 

4 ООО «СО «Муин» 4045,1 1,7 2,89 

5 ООО «Страхование 21 века» 6036,9 2,6 6,76 

6 ЗАО «СО «Кафил» 415,3 0,2 0,04 

7 ЗАО «СО «М-Полис» 854,4 0,4 0,16 

8 
ООО «СО«Сугуртаи 

аввалини милли» 

81519,0 34,8 1211,04 

9 ООО «СО Бима» 72852,0 31,1 967,81 

10 
ООО «СО «Лидер 

Иншуранс» 

20378,6 8,7 75,69 

11 ООО СО «Эсхата - Сугурта» 280,7 0,1 0,01 

12 ООО СО «Бовари» 15927,5 6,8 46,84 

13 ООО «СО «Меҳнат» 9318,1 4,1 16,81 

14 ООО «СО Итминон» 1527,0 0,7 0,49 

15 ООО «Суғуртаи Шарқ» 954,8, 0,4 0,16 

16 ООО «СО Сипахр» 160,7 0,07 0,0049 

17 
ООО «Страхование 

Таджикистан и Китай 

237,1 0,1 0,01 

18 
ЗАО «СО Лондон - 

Душанбе» 

252,4 0,1 0,01 

19 
ООО «Центр поддержки 

взаимного страхования» 

586,1 0,2 0,04 

 Всего 234202,6 100 2359,60 
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бесспорно свидетельствуют приведенные нами статистические данные. Только в 2016 году 

объёмы страховых премий на национальном рынке страхования Республики Таджикистан  

упали до показателей 2011-2012 гг. Необходимо отметит, что по сценарию 

индустриальной развитии страны рынок страхования могут достигнут до 503,8 миллион 

сомони, а по сценарию индустриально- инновационной   развитии рынок страхования 

могут достигнут до 613.5 миллион сомони, то есть увеличится больше на 109.7 миллион 

сомони.  

Волатильность объёмов страховых премий свидетельствует об эластичности 

национального рынка страхования Республики Таджикистан на экзогенные факторы, 

которые необходимо в дальнейшем изучить и разработать комплекс государственных мер 

по предотвращению и снижению их негативного влияния. 

Преодолев период становления, в условиях рыночной экономики, национальный 

страховой рынок может стать надежным инструментом по защите имущества 

застрахованных. Особо остро встает вопрос, о том, что общество потеряло многие 

привычные гарантии социальной защищенности; пути совершенствования механизма 

защиты потенциальных страхователей; создание новых рыночных механизмов защиты 

интересов граждан и государства с развитым отечественным рынком страхования [6]. 
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Быстрое развитие информационной технологии в двадцатом веке, и, особенно, 

Интернета, способствовало значительным образом развитию онлайн-правительства и 

электронного управления. Электронное правительство — система электронного 

документооборота государственного управления, основанная на автоматизации всей 

совокупности управленческих процессов в масштабах страны и служащая цели 

существенного повышения эффективности государственного управления и снижения 

издержек социальных коммуникаций для каждого члена общества[1]. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), объявленные приоритетными направлениями 

политики устойчивого и продолжительного развития Азербайджана на современном этапе, 

стремительно ворвавшись во все сферы социально-экономической системы и 

повседневную деятельность человека, стали неотъемлемой составной частью 

общественно-экономических отношений. В последние годы осуществляется системная 

работа в направлении создания в стране информационного общества и широкого 

внедрения ИКТ в качестве его составной части. С этой точки зрения можно отметить 

утвержденную Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «Национальную 

стратегию по информационным и коммуникационным технологиям во имя развития 

Азербайджанской Республики (2003-2012 годы)», предусматривающую исполнение 

начального этапа данной стратегии, утвержденную Распоряжением Президента 

Азербайджанской Республики «Государственную программу по развитию связи и 

информационных технологий в Азербайджанской Республике на 2012 - 2012 годы 

(Электронный Азербайджан)» и реализацию широкомасштабных работ в этой области. 

«Центр развития электронного правительства», созданный при Государственном агентстве 

обслуживания граждан и социальных инноваций при Президенте Азербайджанской 

Республики в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама 

Алиева № 1885 от 14 марта 2018 года «О мерах по развитию электронного правительства и 

переходу на цифровое правительство» являясь координатором работ, проводимых в 

данном направлении, тесно взаимодействует с другими государственными органами по 

формированию «Электронного правительства» и осуществляет деятельность по созданию 

соответствующей инфраструктуры [6]. Использование электронного правительства в 

управлении трудовыми ресурсами осуществляется через государственный электронный 

портал. В области управления трудовыми ресурсами государственный портал начала 

применяться с июля 2014-го года. Государственный электронный портал- это основа 

электронного правительства, который представляет собой вебсайт (e-gov.az), куда 

вводятся электронные договора работников, с помощью которого получаются номера 

социального страхования работников, а также возможно электронная отправка кадровых 

отчётов. Вход в портал осуществляется посредством электронной подписи, ASAN- 

подписи. Электронная подпись- это карточка с чипом, которая даёт возможность 

электронного подтверждения осуществляемых действий ( заключение договора с новым 
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работником, увольнение работника и т.д.). Все внесенные договора отражаются в реестре 

договоров, где можно в отдельности просмотреть договор каждого работника, дату 

подписания договора, дату внесения договора в систему. Отсюда же можно распечатать 

уведомление о регистрации работника в электронном портале. В чём же преимущество 

электронного портала? Как мы знаем, внедрение даже самых упрощенных систем 

автоматизированного управления трудовыми ресурсами требует больших затрат как на 

приобретение данных систем, также на обучение специалистов для работы с этими 

системами. Использование же государственного электронного портала обходится для 

каждого предприятия за цену электронной подписи и не требует особых тренингов для 

освоения. Во-вторых, данные о личности каждого работника, такие как номер и серия 

удостоверения личности, время выдачи и другие подобные данные автоматически 

отображаются в электронном договоре при внесении PIN кода работника. А это в свою 

очередь, обеспечивает экономию времени специалистами отдела кадров. Одной из 

обязанностей отдела человеческих ресурсов является удовлетворение социальных прав 

работника, к которым относятся: выплаты при болезни работника, пособие при рождении 

ребенка, пособие при уходе за ребенком до 3 лет, пособие при смерти работника. После 

внедрения электронного правительства все это стало осуществляться посредством 

государственного электронного портала, куда были интегрированы услуги пенсионного 

фонда и других министерств. Выполнение этих работ посредством электронного портала 

даёт возможность сэкономить время и на практике изучить ход работы. При этом все 

данные сохраняются в электронном портале, и работодатель любое время может открыть и 

посмотреть. Следовательно, электронный портал играет и роль электронного хранилища. 

Электронный портал также намного облегчает государственный контроль над 

организациями, также упрощает анализ движений трудовых ресурсов за определенный 

период. Отсюда же каждое предприятие имеет возможность, отправит разные виды 

отчётности. Каждое предприятие для оценки эффективности управления трудовыми 

ресурсами на своем предприятии анализирует такие показатели как текучесть кадров, 

количество принятых, количество уволенных. Данные статистические показатели можно 

проследить и в государственном электронном портале, который предоставит эти данные в 

графической форме. 
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 Стратегический анализ предприятий аграрного сектора имеет свои особенности, 

которые во многом зависят от условий конкурентоспособности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, от рынка и форм торговли, от взаимосвязанных цепочек стоимости 

сельскохозяйственной продукции и от деятельности стратегических управлений и т.д. 

В настоящее время очень сложно использовать возможности стратегического 

управленческого анализа для сельскохозяйственных предприятий. Возникшую сложность 

можно объяснить с особыми экономическими условиями в стране, нестабильным 

финансовым состоянием большинства предприятий аграрного характера, отсутствием 

рыночной культуры и маркетинговых исследований, а также нехватки кадров, 

обладающие методами анализа и планирования, навыками и мышлениями стратегического 

управления. 

Необходимо отметить, что на практике управления предприятиями аграрного сектора 

национальной экономики, не существует единого подхода к организации и проведению 

стратегического анализа, не разработаны рекомендации или организационно-методические 

инструкции по постановке процессов стратегического анализа с использованием 

системного, комплексного подходов и учета конкретных ситуаций. Проблемы разработки 
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инструментов стратегического анализа с использованием современных методов и 

аналитических подходов, анализ ключевых направлений развития, внутренней и внешней 

среды сельскохозяйственных предприятий также требуют своего теоретического 

обоснования и практического решения. 

Следует отметить, что в современных условиях развития национальной экономики, 

создание стратегии управления сельскохозяйственного предприятия способствует 

предотвращению национального экономического кризиса, а также повышает уровень 

конкурентоспособности в представлении сельскохозяйственных продукций как на 

внутренних, так и на внешних рынках экономики.  

  Однако проблема разработки инструментов стратегического анализа с 

использованием современных инженерных технологий, в том числе анализа внешней 

среды сельскохозяйственных предприятий, остается актуальной. 

 Стратегический анализ ориентирован на внешние факторы, влияющие на 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия; Мониторинг текущей ситуации и 

тенденций во внешней среде и самом предприятии, степени реализации целей и задач с 

целью локализации предприятия во внешней среде, оценка (при необходимости, 

переоценка), ее целевые положения и по на этой основе создание стратегических 

альтернатив. Стратегический анализ фокусируется не только на регистрации конкретных 

фактов, но и на отслеживании процессов, тенденций или значительных изменений во 

внешней среде. 

Ученые придерживаются мнения, что сложность внешней среды, состоящей из 

множества переменных, прямо или косвенно влияет на регион, отрасль, хозяйствующий 

субъект. [4 с.255] На текущем этапе развития экономики подробно изучаются переменные 

внешней среды и разрабатываются методы прогнозирования их изменений в долгосрочной 

перспективе. Однако вопрос об отраслевом характере общей методологии остается 

актуальным. Аграрный сектор представляет собой сложную систему и имеет все элементы 

целостной социальной системы, которая зависит от влияния множества субъектов, 

внутренних и внешних факторов. Сельскохозяйственный сектор имеет более хрупкую 

структуру, чем промышленный сектор, и более устойчив к политическому влиянию. 

Следовательно, с одной стороны, стратегия управления сельскохозяйственными 

предприятиями должна быть устойчивой, но с другой стороны, по всем стандартам, она 

должна быть эффективной в отношении компонентов, которые все еще находятся под 

защитой. На умени использовать современные методы при планировании в сельском 

хозяйстве способствовало выбору неэффективного направления развития 

сельскохозяйственного производства разработке некоторых долгосрочных проектов в 

сельскохозяйственной отрасли, а также способствовало высочайшему уровню адаптации к 

объективным условиям и обеспечению высокой экономической эффективности.  

 Существенное влияние оказывают политические (правовые) факторы, в частности 

государственные программы развития и поддержки агропромышленного комплекса. В 

этом контексте сельскохозяйственным предприятиям необходимо больше информации об 

основных тенденциях во внешней среде. Перечень основных факторов внешней среды 

сельскохозяйственного предприятия приведен в таблице 1. [7 с.171]. 
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Таблица 1 

Факторы внешней среды 

Группа Общие факторы среды 

Политическая Политическая стабильность, участие государства, уровень 

государственного регулирования экономики, отношения с местными 

властями, антимонопольное регулирование, налоговое 

законодательство и т. ., участие государства в международных 

соглашениях и т.д. 

Экономическая Экономический рост (падение ВВП), уровень налогообложения, 

ставка рефинансирования, доступность кредитов, стабильность 

валюты (уровень инфляции), ценовая политика, таможенное 

регулирование, инвестиционная привлекательность, изменение 

отраслевой структуры экономики и т.д. 

Социальное Демографическая ситуация (изменение населения, рождение, средний 

возраст), культурные нормы, национальные традиции (отношение к 

торговле, гендерное равенство), перспективы трудоустройства 

(безработица), уровень доходов, потребление товаров и услуг, 

изменение в образовании, социальное обеспечение, безопасность и 

так далее. 

Технологический Ускорение научно-технического прогресса, появление новых 

технологий (выращивание сельскохозяйственных культур, 

животноводство, переработка сельскохозяйственного сырья, 

повышение уровня переработки сельхозпродукции, сырья, внедрение 

новых материалов (семена, удобрения, консерванты и др.), снижение 

потребления электроэнергии, модернизация производства, увеличение 

производственного оборудования и др. 

Особые (непосредственные) факторы окружающей среды 

Естественный Климатическая зона, тип почвы, наличие (отсутствие) водных 

ресурсов, леса, экологическая ситуация. Степень природных 

ресурсов, географическое положение и так далее. 

Рыночный Увеличение (уменьшение) размера рынка, жизненного цикла отрасли, 

производства, уровня стандартизации продукции, объема затрат на 

импорт (выпуск), уровня рентабельности отрасли и т. д. 

Конкурентный Наличие (отсутствие) угроз новых конкурентов, товаров-заменителей, 

уровень конкуренции в отрасли, уровень концентрации поставщиков, 

покупателей, конкурентов, возможность торговать поставщиками и 

покупателями, стратегии существующих конкурентов и т.д. 

Производственны

й 

Увеличение (уменьшение) производства некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции, увеличение (дефицит) 

производственных мощностей, темп изменения технологий, доступ к 

рынку сырья, рынку сельхозтехники, рынку труда и т.д. 

Структурные Структурные изменения в отрасли, изменения в структуре и характере 

потребления сельскохозяйственной продукции, количестве и 

структуре секторов рынка, структуре продаж через каналы сбыта и 

т.д. 



200 

 

Источник:составлено автором 

Исследование факторов внешней среды сельскохозяйственных предприятий 

подтверждает этот вывод о разнообразии и сложности внешней среды. В этом контексте 

вопрос структуры внешней среды очень важен с точки зрения ряда важных показателей, 

включая экономическое содержание и характер воздействия на уровень 

конкурентоспособности предприятия. 

На наш взгляд, таким образом можно классифицировать факторы внешней среды в 

системе стратегического управленческого учета. 

В методе воздействия на результаты деятельности предприятия следует различать 

прямые и косвенные факторы. Факторы прямого воздействия могут включать 

экономические и технологические факторы, а также факторы окружающей среды. 

Факторы косвенного воздействия включают политические и социальные факторы. 

При этом факторы внешней среды косвенно влияют на предприятия 

агропромышленного комплекса, факторы внешней среды оказывают прямое личное 

влияние на финансово-экономические показатели сельскохозяйственных предприятий и 

уровень их конкурентоспособности. Поэтому стратегический анализ тенденций внешней 

среды деловой среды сельскохозяйственных предприятий важнее анализа внешней среды. 

Важнейшим фактором организации конкурентоспособности предприятия является 

его внешняя среда как совокупность условий реализации стратегии предприятия. 

Стратегический управленческий анализ ориентирован на внешние факторы, влияющие на 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия; мониторинг текущего состояния и 

тенденций развития внешней среды и самого предприятия, уровня реализации 

стратегических целей и задач с целью позиционирования предприятия во внешней среде, 

оценки (а при необходимости - переоценки) его целей и на этой основе создавать 

стратегические альтернативы для дальнейшего развития. Стратегический управленческий 

анализ фокусируется не только на регистрации конкретных фактов, но и на отслеживании 

процессов, тенденций или значительных изменений в окружающей среде. 

В ходе исследования определен комплекс факторов внешней среды 

сельскохозяйственных предприятий, проведена их структура в соответствии с 

экономическим контекстом, разработана система количественных показателей для оценки 

тенденций внешней среды сельскохозяйственных предприятий. 

При этом следует отметить, что вопрос разработки единой структурно-логической 

модели проведения стратегического анализа внешней среды сельскохозяйственных 

предприятий и организационно-методических рекомендаций по созданию первичной базы 

данных, их трансформации и интерпретации для стратегического управления. решения в 

соответствии с объективными принципами., интегрированные, мобильные и т. д. по-

прежнему остаются актуальными. 

Для решения вышеперечисленных вопросов предлагается авторская методика оценки 

ситуации и основных тенденций развития особой коммерческой среды 

сельскохозяйственных предприятий. 

Должно заметить, что, помимо перечисленных выше факторов, организационная, 

информационная и технологическая природа аграрного сектора также влияет на создание 

интегрированной системы учета и анализа в сельскохозяйственных компаниях. Исходя из 

этого, мы определили показатели, оказывающие влияние на институты, как финансового 

учета, так и управленческого учета: механизмы, обеспечивающие результативность 

финансово-экономических взаимодействий; 
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1) механизмы, обеспечивающие результативность финансово-экономических 

взаимодействий; 

2) государственные субсидии, применение политики протекционизма в аграрном 

секторе экономики; 

3) совершенствование логистики, (систем снабжения и продажы 

сельскохозяйственной продукции; транспортная сеть) 

4) международные программы, в частности программы ВТО, качественная аграрная 

политика со стороны государства; 

5) нормативно-правовое обеспечение основных элементов системы учета; 

6) организация информационно-технического обеспечения стратегического 

управленческого учета; 

7) налоговое обеспечение; 

8) действующая политика подписания договоров; 

9) методология организации учетной политики предприятия; 

10) методы стратегического управленческого анализа  

Для того, чтобы оценить эффективность структурных единиц и их вклад в общий 

потенциал предприятия, необходимо оценить количество и качество продукции для 

каждого типа и каждой категории отдельно и надежно. 

Организацию финансового обслуживания сельскохозяйственного предприятия, как 

правило, обеспечивают два отдела: экономический и бухгалтерский. 

В обязанности сотрудников экономического отдела входит разработка 

производственных планов на будущее, расчет средних количественных и качественных 

показателей по фактическим результатам деятельности предприятия в динамике, 

определение экономической эффективности управленческих решений и ряд других 

обязанностей. 

Основным источником для отображения операций в регистрах бухгалтерского учета 

является информация первичного документа. Все первичные документы, включенные или 

подготовленные к бухгалтерскому учету, должны быть проверены по форме (полнота и 

правильность заполнения реквизитов) и содержанию (законность, логическая 

согласованность показателей). Затем документы обрабатываются в хронологическом 

порядке и с учетом бухгалтерского учета. В весенний посевной период и во время сбора 

урожая объем учетных работ на предприятии увеличивается. В процессе сбора и 

классификации первичных учетных данных за этот период активно задействован 

складской и обмолотный персонал, фиксирующий собранную информацию о затратах или 

продуктах в специальных регистрах и отчетах на этапе сбора первичных данных. 

Анализ зависит от тактических и стратегических вопросов управления 

сельскохозяйственным предприятием и требует соответствующих методов и инструментов 

в зависимости от поставленных задач. С другой стороны, это в меньшей степени облегчает 

управление общей расходной частью сельскохозяйственного производства. 
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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi:   Məqalədə aqrar-emal sahəsində baş verən proseslər, mövcud 

vəziyyət və imkanlar təhlil edilmiş,  bu sahədə qarşıya çıxan problemlər və inkişaf perspektivləri 

şərh edilmiş və onun inkişafının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması istiqamətində   təkliflər irəli 

sürülmüşdür. 

Tədqiqatın metodologiyası:  Müşahidə, müqayisə,  statistik qruplaşdırma,  analitik təhlil. 

Tədqiqatın nəticələri:   Aqrar-emal sahəsinin davamlı və səmərəli inkişafının təmin 

olunmasının prioritet istiqamətləri müəyyən edilmişdir.  

Giriş 

Azərbaycan müstəqillik qazananda sonra aqrar sahədə həyata kecirilmiş məqsədyönlü 

siyasət nəticəsində, Azərbaycanda aqrar emal sənayesi formalaşmağa və dayanıqlı inkişaf etməyə 

başlamışdır. Ölkənin aqrar emal sektorunun inkişaf göstəricilərinin dinamikası bu sahədə həyata 

keçirilən  islahatların uğurlu nəticələrinin əyani təsdiqidir. Aqrar-sənaye  sahəsində  resurs 

imkanlarından tamlıqla istifadə edilməsi əhalinin əsas ərzaq məhsullarına tələbatının daxili istesal 

hesabına ödənilməsinə imkan verə bilər.Aqrar-sənaye sisteminin modernləşən yeni iqtisadi 

sistemin tələblərinə uyğun qurulması, ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədyönlü inkişaf 

etdirilməsindən çox asılıdır. 

 

                                        Aqrar-emal sahəsinin çağdaş durumu 
Müşahidələr göstərir ki, son illərdə aparılan şaxələndirmə siyasətinin nəticəsində  qeyri-neft 

sektorunda yaradılan əlavə dəyərin ümumi daxili məhsulda payı 69%-ə çatmışdır. Qeyri-neft 

sektorunun inkişafında, bu sahədə istehsal və ixrac potensialının artırılmasında qeyri neft 

sənayesi əhəmiyyətli rol oynayır. Ötən il müasir sənaye müəssisələrinin yaradılmasının 

dəstəklənməsi, sənaye parklarının və məhəllələrin anoloji təşkili işləri davam etdirilmiş, 
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ümumilikdə sənaye 2,4%, o cümlədən qeyri-neft sənayesi 8,4% artmışdır. Əhalinin məşğulluğu 

və ərzaq təhlükəsizliyində xüsusi yer tutan kənd təsərrüfatı isə 6,6% yüksəlmişdir. Əhalinin ərzaq 

məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramına uyğun olaraq son illərdə müasir 

quşçuluq və heyvandarlıq komplekslərinin, intensiv bağçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının, 

logistik mərkəzlərin yaradılması aqrar sektorda dönüşün əldə olunmasına, ixrac potensialının 

artmasına, idxaldan asılılığın azalmasına, ümumilikdə ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə 

səbəb olmuşdur. 

Məhz bu tədbirlərin nəticəsididr ki, son illərdə  yeyinti sənayesi məhsulları üzrə özünü 

təminetmə səviyyəsi ciddi şəkildə yüksəlib.  Bir çox məhsullar üzrə özünütəminetmə səviyyəsi 

90 faizdən yüksəkdir.  

Ölkə Prezidenti son dövrdə ölkədə islahatların genişləndirilməsi və biznes şəraitinin 

yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bir neçə ciddi fərman imzalamış və müvafiq orqanlara tapşırıqlar 

vermişdir. Bunlardan ən mühümü lisenziyaların qaydaya salınması, biznesə maneələrin aradan 

qaldırılması, ixrac məhsulları ilə əlaqədar stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi və s.  üzrə 

olan qərarlar və göstərişlərdi. 

Emal sənayesinin inkişafı  təkcə aqrar istehsalın sahə strukturunun dəyişməsindən ibarət 

olmayaraq, həm də  onun ayrı -ayrı bölmələrinin  istehsal – texnoloji xüsusiyyətlərinə uyğun 

şəkildə müvafiq texnoloji yeniləşmələrə əsaslanır. Bu proses sahələrarası inteqrasiyanın obyektiv 

şərtləri ilə müəyyən edilir. Həmin proses xammal istehsalı ilə emal sənayesi arasında, aralıq 

məhsullarla son məhsullar arasında müəyyən nisbətlərin əldə olunmasını tələb edir.  Emal 

müəssisələri xammal istehsalçıları ilə müqavilə  əsasında işbirliyi təşkil edir, istehsalçıları yüksək 

məhsuldarlıqlı toxumlarla və xidmətlərlə təmin edir, xammal istehsalı üzrə müxtəlif işləri yerinə 

yetirmək üçün, istehsalçılara avans olaraq xeyli pul vəsaiti verir. 

Aqrar sahənin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə dövlət tərəfindən investisiya 

layihələrinin reallaşdırılmasına, güzəştli kreditlərin verilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir və bu 

istiqamətdə fəaliyyət getdikcə genişlənir. Bu dəstək tədbirlərinə misal olaraq Sahibkarlığa Kömək 

Milli Fondunun vəsaitləri hesabına dövlətin güzəştli kreditlərinin verilməsini göstərmək olar. 

Verilmiş kreditlərin 63.8%-i respublikanın regionlarının, 36.2%-i isə Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 

payına düşür.(4) 

Iqtisqd elmləri doktoru, professor İslam İbrahimovun qeyd etdiyi kimi, “...bazar 

münasibətləri şəraitində emal sənayesinin səmərəli inkişafının mühüm şərti kənd təsərrüfatı 

məhsullarının ayrı-ayrı növlərinin emalı ilə, onların istehsal gücləri ilə müvafiq xammal bazası 

arasında zəruri proporsionallığın təmin edilməsidir. Tədqiqat göstərir ki, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsal həcmi ilə yeyinti  məhsulları sənayesindəki istehsal gücü arasında nisbət 

gözlənilmir.”(4,s.407).  Məhz buna görə də bəzən kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında 

problemlər yaranır. Bu hal ən çox özünü yun istehsalında göstərir.  

Emal sənayesi aqrar sektorun lokomotividir desək yanılmarıq. Kənd təsərrüfatını inkişaf  

etdirən, eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarını satış bazarı ilə əsasən təmin edən əsas alıcılar 

məhz emal müəssisələridir. Ölkədə müasir standartlara cavab verən emal müəssisələri vardır, 

ancaq  yetəruncə deyil.   Məlum məsələdir ki, emal müəssisələrinin mövcud vəziyyəti və inkişafı 

ölkədə sahibkarlıq mühitindən çox asılıdır.  Emal müəssisəsisələrinin yaradılması üçün vəsait 

qoyan sahibkarlar hər şeydən öncə  sağlam rəqabət mühitinin olması , vergi və digər ödəmələrin 

yükü və nəhayət bazarı təhlil edərək nəticə çıxarır və nəhayət investisiya qoymaq haqqında  qərar  

verir.  Təbii ki, ölkədə mövcud sahibkarlıq mühiti sahibkarı qane etməzsə qərarı mənfi olacaq.   

Bu gün ölkədə emal sənayesi müəssisələrinin sayının kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı ilə uzlaşmaması, daha doğrusu yetərincə olmaması  bu sahənin böyük miqdarda 

investisiyaya ehtiyacı olmağından xəbər verir. Etiraf edək ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 
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məhsullarının emalı müəssisələrinin yetərincə olmaması və bəzilərinin də müasir tələbatdan geri 

qalması  mövcud məhsul istehsalının artım səviyyəsinin ləngiməsinə, məhsulların müəyyən 

hissəsinin itkisinə səbəb olur, istehlakçıların çeşidli yerli məhsullarla təminatına mənfi təsir 

göstərir. Bu baxımdan  mövcud imkanların tam reallaşdırılmasına, xüsusilə də sahibkarlıq və 

rəqabət mühitinin yaxşılaşdırılması, istehsal olunmuş məhsul itkilərinin qarşısının alınmasına, 

mövcud bioloji potensialdan maksimum istifadə edilməsinə, yalnız kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı, onların emal vasitəsilə hazır istehlak mallarına çevrilməsi və alıcılara çatdırılması, 

prosesində bioloji, texniki, və təşkilati – iqtisadi faktorların vahid sistemdə və üzvi şəkildə cəm 

edilməsi yolu ilə nail olmaq olar   

“Nobel” mükafatı laureatı, iqtisadçı Milton Fridmanın bir sözü burda yerinə düşərdi. 

“Dövlət hər kəsə bərabər imkanlar yaratsın, azad rəqabəti dəstəkləsin, mülkiyyəti qorusun, daha 

heç nə lazım deyil. Ondan gələn xeyir Allahdan gəlsin”   Bu deyilən şərtlər yerinə yetirilərsə  

monopoliyadan uzaq, sağlam rəqabət mühiti yaradılarsa, onda bu sahəyə çoxlu investisiya cəlb 

etmək olar. 

Yuxarıda yeni yaradılmış emal müəssisələrinin adlarından da göründüyü kimi ölkədə bu 

sahədə aparıcı mövqe bir neçə holdinqin əlində cəmlənmişdir. İnhisarcılıq bu sahədə də öz 

sözünü deyir. Emal sənayesinin yetərincə olmamasının əsas səbəblərindən biri də budur. 

Üzümçülüyün və tütünçülüyün bərpası, bu məhsullara uyğun emal müəssisələrinin 

yaradılması və nəhayət şərab və tütün məhsulları üçün ənənəvi bazarların yenidən ələ alınması  

bu torpaqların səmərəliliyini qat-qat artırardı.  

Vaxtilə Sovetlər dövründə  Bakı tütün fabrikinin tütünlə təminatı ancaq yerli xammal 

hesabına idi. İsmayıllı, Qəbələ, Şəki-Zakatala zonasında minlərlə ailə  tütünçülük ilə məşğul idi.  

Sonradan, müstəqillik dövründə həmin fabrik özəlləşdirildi, rekonstruksiya olundu. Hazırda 

EVROPEAN TABAK  müəssisəsi demək olar ki, yerli  xammaldan imtina etməklə  başqa 

ölkələrdən  xammal əldə etməyə başladı. Hansı ki, Azərbaycanda vaxtilə 65000 ton dünyada 

yüksək keyfiyyətli sort sayılan “Virciniya” tütün sortu istehsal olunurdu. və bunu davam 

etdirmək olardı. Təəssüf ki, alıcı olmadığında ölkədə  tütün istehsalı dəfələrlə aşağı düşdü  və 

həmin torpaqlar dənli bitkilər altına verildi. 

Eyni vəziyyəti üzümçülüyə də aid etmək olar.   Vaxtilə Azərbaycan şərabı qonşu Rusiya 

bazarında önəmli yer tuturdu. Doğrudur  o vaxtlar bir ölkə sayılırdıq və planlı iqtisadiyyat bazarı 

həll edirdi. Ancaq hər dövrün öz tələbləri vardır. Bu gün Rusiya bazarında yer tutmaq üçün 2 əsas 

amil- qiymət və keyfiyyət əsasdır. Başqa amillər də rol oynayır.  

                                                      Nəticə 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sahəsində prioritet istiqamətlərinin dəstəklənməsi və 

aqrar - emal   komplekslərinin yaradılmasına və  struktur dəyişikliklərinə yardım edilməsi  öndə 

duran məsələdir.  Hazırda  üzümçülük və tütünçülük məhsullarının bazarı cox zəifdir.  Buna görə 

də fermerlər  üzüm və tütün istehsalı ilə lazımınca məşğul ola bilmirlər. Lazımdır ki, şərab 

zavodları, tütün fermentasiya kombinatları və siqaret istehsal edən müəssisələr artırılsın. Bunun 

ücün Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan ayrılmış güzəştli kreditlərin böyük hissəsi (60-70%-i) 

bu sahə ilə məşğul olan sahibkarlara verilməlidir. Əgər respublikamız ücün müasir orta ölcülü 

emal müəssisələrinin başa gəlmə qiymətini 5-10 milyon dollarla hesablasaq, bu təxminən 

Sahibkarlığa Kömək Milli fondu tərəfindən ildə 20-yə yaxın emal müəssisəsinin istifadəyə 

verilməsi ücün kreditləşməsi demək olardı ki, bu da ölkənin aqrar–sənaye sahəsində cox böyük 

canlanmaya səbəb olardı. Eyni zamanda bu sahəyə verilən kreditlərin illik faiz dərəcələri 6 %-dən 

4%-ə endirilməli, güzəşt müddəti uzadılmalıdır və kreditin təminatı şərtləri yumşaldılmalı,  bir 

sözlə regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlar ücün əlçatan olmalıdır.  
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Müəyyən zaman daxilində  movcud emal müəssisələrinin xammal bazarları  elə 

tənzimlənməlidir ki, sahibkarlar yerli xammala üstünlük versinlər.  Daxili xammal bazarı 

qorunmalıdır. Mövcud emal müəssisələri  yerli məhsulların satın alınmasında çox da maraqlı 

görsənmirlər.Kənardan (daha çox İran) daha ucuz başa gələn kənd təsərrüfatı məhsullarına  meyl 

göstərirlər. Buna tütün,şəkər çuğunduru, meyvə və sair, misal göstərmək olar ki, bu məhsulların 

istehsalına respublikamızda çox böyük imkanlar var. Ona görə də kənd təsərrüfatı məhsullarının 

daxili bazarı dövlət tərəfindən tənzimlənməsi məsələsi həll edilməlidir. Belə ki, hər hansı məhsul 

respublikamızda yetişdirilirsə o zaman həmin məhsulların emal müəssisələri tərəfindən kənardan 

gətirilirsə ona gömrük taarifləri artırılmalı və yaxud hər hansı məhsul ölkədə istehsal olunmursa 

və ölkənin təbii iqlim şəraiti buna imkan vermirsə ona kömrük taarifləri çox aşağı salınmalıdır. 

Fikrimcə  tənzimlənmə  prosesi müəyyən zaman daxilində xammal bazarı tam formalaşanadək 

davam etməlidir. Eyni zamanda dövlət satınalmaları yerli məhsullara üstünlük verməklə yanaşı,  

istisnasız olaraq açıq hərraclar vasitəsilə və şəffaf qaydada həyata keçirilməlidir. 

Ölkədə  2015-ci ildə  952100 ha.  dənli və dənli-paxlalı bitkilər əkilmişdir. Texniki bitkilər 

isə cəmi 38700 ha.-da o cümlədən tütün 1400 ha. Pambıq isə 16100 ha-da əkilmişdir. 16100 ha.  

isə üzüm bağları salınmışdır.  Texniki bitkilərin və üzümün səmərəliliyi dənli  bitkilərə nisbətən 

qat-qat çoxdur.  Vaxtilə SSRİ dövründə olan üzüm və texniki bitkilərin əkin sahəsinin məhz dənli 

bitkilər hesabına  yenidən bərpa etmək  daha səmərəli olardı. Vaxtilə  kecən əsrin 70-80-cı 

illərində inkişafının pik nöqtəsini yaşamış Azərbaycan şərabının  şöhrətinin yenidən özünə 

qaytarılarsa bu ölkəyə çoxlu valyuta axınına səbəb olar. Bunun üçün ölkədə hər bir şərait var. 
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Summary 
 

Purpose of the research:  -   in the article the current status of agro processing sector is 

analyzed, the problems in this area are identified and proposals to bring the development of the 

industry in line with modern requirements are put forward. 

Methodology of the research:  Observation, comparison, statistical grouping, analytical 

analysis. 

Results of the research:   priorities for sustainable and effective development of agro 

processing sector are identified. 
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Vergi dövlətin güclü olmasında , inkişaf etməsində ən önəmli faktorlardan biridir. Yəni 

dövlət vergilər hesabına qüdrətlənə bilər vətəndaşlarının sosial rifah halını yaxşılaşdıra və 

infrastruktur layihələrini icra edə bilər. Qeyd edilməlidir ki, dövlətlər əsasən fiziki və hüquqi 

şəxslərin əldə etdikləri gəlirlərdən ödədikləri vergilər hesabına büdcə daxilolmalarını artırırlar. 

Bu daxilolmaların davamlı və daha çox olması üçün hər bir dövlətin güclü iqtisadiyyatı olmalıdır. 

Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi “İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə 

qadirdir”.  

Tarixi keçmişə nəzər salsaqda müşahidə edə bilərik ki, II dünya müharibəsindən sonra 

dövlətlər istifadə etdikləri iqtisadi inkişafın 3 əsas modelində belə vergilərin rolu xüsusi seçilirdi. 

Bu modellər aşağdakılardır: 

“Liberal” modeli. Milli iqtisadiyyatın inkişafının liberal strategiyası daha ardıcıl olaraq 

ABŞ və Böyük Britaniya kimi dövlətlərin hökumətləri tərəfindən həyata keçirilir. Bu ölkələrdə 

hökumətlər sosial və iqtisadi intizamı saxlamaq üçün vergi ödəyən iqtisadi subyektlərə minimal 

zəruri hədd daxilində təsir göstərirlər, qalan bütün hallarda isə inam prinsipinə əsaslanırlar. Bu 

tipli dövlətlərdə vergi yığımlarının həcmi minimal hədlə müəyyən olunur. Həmin hədlə onlar 

özlərinə xas funksiyaları yerinə yetirmək üçün lazım olan həcmdə maliyyə ehtiyatları toplayırlar. 

Ancaq bu cür model bütün ölkələr üçün keçərli olmaya bilər. Çünki bəzi dövlətlərdə xüsusi ilə 

inkişaf etməkdə olanlarda bu cür model tətbiq edilərsə bu vergidən yayınma hallarının artmasına 

səbəb ola bilər. 

“Planlı-inzibati İqtisadiyyat” modeli. Bu modelin əsas xüsusiyyəti dövlət tənzimlənməsinin 

səviyyəsinin yüksək olması, praktik olaraq bütün müəssisələrin dövlətə məxsusluğu və onların 

inzibati-amirlik üsulu ilə idarə edilməsidir. Göstərilən bu modeldə vergilərin rolu xüsusi yer 

tutmur. Bu modeldən istifadə edən dövlətlərdə müəssisələr onlar üçün fərdi olaraq 

müəyyənləşdirilən mənfəətin normadan artıq olan hissəsin dövlət büdcəsinə köçürürlər. Belə 

məhdudiyyətlərin qoyulması azad iqtisadiyyatın inkişafına mənfi təsir göstərir.  

“Sürətli inkişaf strategiyası” modeli. Bu model isə II dünya müharibəsindən sonra 

Yaponiyada yaradılmışdır. Bu model çərçivəsində daha yüksək artım potensialı olan sahələrin 

müəyyənləşdirilməsində hökumətin rəhbər rolunu nəzərdə tutan üsullardan istifadə geniş 

yayılmışdır. Ölkələrinin inkişafında bu strategiyadan istifadə edən dövlətlər iqtisadiyyatlarında 

davamlı artımı təmin edə bilmək üçün daha çox vergi güzəştlərindən istifadə edirlər. Həmçinin 

bu modeli iqtisadiyyatlarında tətbiq edən dövlətlər şirkətlərin inkişafını təmin edə bilmək üçün 

vergi yükünün ağırlığını proporsional qaydada fiziki və hüquqi şəxslər arasında bölüşdürürlər. 

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, iqtisadiyyatlarının tənzimlənməsində bu modelə üstünlük 

verən dövlətlərdə vergilərin rolu çox önəmlidir. 

Son illərdə Azərbaycanda aparılan vergi siyasətinə nəzər yetirsək burada əsas istiqamətlərin 

vergilərin iqtsadi aktivliyinin artırılmasına, investisiyaların təşviq edilməsinə yönəldiyini qeyd 

edə bilərik. Aparılan bu siyasət nəticəsində müxtəlif vergilərin dərəcələri əsaslı şəkildə azalmış 
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bu da iqtisadiyyatın inkişafına töhvə vermişdir.  

Neft gəlirlərimizin kəskin azalması və dünyada bu səbəbdən baş vermiş iqtisadi böhran 

ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafını şərtləndirmişdir. Xüsusilə kənd təsərrüfatının inkişafı 

istiqamətində böyük addımlar atılmağa başlamışdır. Bu addımlardan biri kənd təsərrüfatı istehsalı 

ilə məşğul olan və həmin istehsalın satışından əldə edilmiş hasilatın həcmi 2014-ci ilin yanvar 

ayının 1-dən mənfəət (gəlir), əlavə dəyər, sadələşdirilmiş vergilərin vergitutma obyektindən 

həmçinin bu fəaliyyətlərin icrası zamanı istifadə olunan obeytklər əmlak vergisindən azad 

edilmişdir. Bu fəaliyyətlə məşqul olan şəxslər yalnız torpaq vergisi ödəməkdən azad deyil. Lakin 

bu zamanda əgər torpaq təyinatı üzrə istifadə olunursa müəyyən güzəştlər tətbiq olunur. Kənd 

təsərrüfatı sahəsi ölkə iqtisadiyyatının əsas aparıcı qollarından biridir. Lakin bəzən sahibkarlar 

vergi güzəştləri haqqında düzgün məlumatlı olmurlar. Bu zaman müəyyən anlaşılmazlıq ortaya 

çıxır. Məhz buna görə sahibkarlarla daimi görüşlər keçirmək və onları maarifləndirməyə ehtiyac 

vardır.  

Bəzən idxal – ixrac proseslərində güzəştlər edilməsinə ehtiyac yaranır. Vergi yükünün 

azadılması məqsədi ilə məcəlləyə edilmiş dəyişiklərə əsasən bəzi kənd təsərrüfatı istehsalı ilə 

məşqul olan sahibkarlar mallar idxal edərkən ƏDV-dən azad olunurlar. Lakin nəzərə alınmalıdır 

ki, bu malların ölkədə birbaşa satışı zamanı ƏDV tətbiq edilir. Bundan başqa elə mallar var ki, 

onların idxalı və ölkə ərazisində satışı zamanı ƏDV tətbiq edilmir. Bura mineral gübrələrin, 

pestisidlərin idxalı və satışı, toxum və tinglərin idxalı və satışı, damazlıq heyvanların idxalı və 

satışı ,toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqların, həmçinin laboratoriya 

avadanlıqlarının, toxum, taxıl və quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və yaxud 

kalibrlənməsi üçün maşınların idxalı və satışı, kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların 

profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsi üçün istifadə olunan baytarlıq preparatlarının idxalı, 

bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və 

texnikaların idxalı və satışı aiddir. 

Beləliklə kənd təsərrüfatının edilən bu vergi güzəştləri iqtisadiyyatın stimullaşdırılmasına 

və bu fəaliyyətlərlə xüsusi regionlarda məşqul olanların sayının artmasına dəstək olur. 

İqtisadiyyatın tənzimlənməsindən optimal vergi sistemindən bəhs edərkən vergi yoxlamalarına da 

toxunmaq lazımdır. Çünki bəzən aparılan əsassız vergi yoxlamaları ucbatından bir çox sahibkar 

fəaliyyətlərini dayandırır və ya öz vəsaiti ilə başqa ölkələrə investetsiya edib biznesin orda davam 

etdirir. Bu nüanslar beynəxalq reytinq agentlikləri tərəfindən mənfi qiymətləndirildiyi halda 

ölkəmizə xarici investorların vəsait qoyuşulunun kəskin şəkildə azaldır. Bu baxımdan çalışmaq 

lazımdır ki, vergi yoxlamaları elə formada aparılsın bundan həm dövlət həm sahibkar qazansın.  

Optimal vergi sisteminin yaradılmasını iqtisadiyyatın inkişafında qiymətləndirərkən 

vergilərin yığım statistikasına büdcədə tutduğu yerə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Çünki 

yığımlarda artım və ya büdcədə vergilərin rolu nə qədər çox olarsa bir o qədər biz 

iqtisadiyyatımızın inkişafı haqqında müsbət proqnoz verə bilərik. Düzdür qeyd edilməlidir ki, 

2015-ci ildə baş vermiş devalivasiyadan sonra büdcə daxilolmalarda azalmalar baş versədə lakin 

vergilərin büdcədə xüsusi çəkisi artmışdır. Bu da həmin illərdən sonra qeyri-neft sektorunun 

inkişafında baş verən irəliləyişlərin nəticəsində olmuşdur. 
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THE ROLE OF THE OPTİMAL TAX SYSTEM İN THE REGULATİON OF THE 

COUNTRY’S ECONOMY 
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Summary 

Taxes are one of the most important factors in the strength and development of the state. In 

other words, the state can be strengthened through taxes, improve the social welfare of its citizens 

and implement infrastructure projects. It should be noted that states increase budget revenues 

mainly through taxes paid by individuals and legal entities. For these revenues to be sustainable 

and greater, each state must have a strong economy. As our national leader Heydar Aliyev noted, 

"a state with a strong economy is capable of anything." 

  

 

 

 İQTISADIYYATIN ƏSAS SEKTORLARI ÜZRƏ TƏSDİQ OLUNAN STRATEJİ 

YOL XƏRİTƏLƏRİNDƏ VERGİTUTMA MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏHLİLİ 
 

Cəfərov K.Z., Kazımov X.E. 

Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə şəhəri 
 

Açar sözlər:  sənaye, istehlakçı zövqü, innovativ texnologiyalar, elm tutumlu istehsal, 

ixracyönümlü istehsal  

Keywords: industry, consumer taste, innovative technologies, science-intensive production, 

export-oriented production 

Dünya bazarlarında neft qiymətlərinin kəskin düşməsi neft ixrac edən ölkələrin 

iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərmişdir. İqtisadiyyatının böyük hissəsinin neftdən aslılı olan 

ölkələr qrupuna Azərbaycanda aid edilir. Bu baxımdan dünyada baş verən bu böhran bizim 

ölkədən də yan keçməmişdir. Ölkəmizə daxil olan maliyyə vəsaitlərinin azalması manatın 

məzənnəsinə də təsir göstərmiş 2 dəfə devalivasiya halı baş vermişdir. Bütün bu proseslər 

ümumilikdə ölkədə sahibkarların faəliyyətinə mənfi təsir göstərmişdir. Lakin qeyd olunmalıdır 

ki, bu proseslərin qarşısını almaq üçün cənab prezident tərəfindən müvafiq tapşırıqlar verilmiş 

xüsusilə neft sektorundan qeyri neft sektoruna keçidin sürətləndirilməsi tapşırılmışdır. Bu 

tədbirlərin sistemləşdirilməsi üçün ölkə başçısı tərəfindən 16 mart 2016-ci il “Milli iqtisadiyyat 

və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri” nin təsdiqi və 

bundan irəli gələn məsələlər haqqında sərəncam imzalanmışdır. Sərəncama əsasən işçi qrupu 

yaradılmış və bu sahədə müvafiq işlərin görülməsinə başlamışdır. Görülən işlərin nəticəsi olar 

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri işlənib hazırlanmış və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. 

Təsdiq olunmuş strateji yol xəritləri iqtisadiyyatının bütün sektorlarını əhatə edməklə 12 

istiqamətdə olmuşdur. Yol xərtlərinin istiqamətləri ilə aşağdakı siyahıda tanış olmaq olar:  

1.“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi” 

2. “Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sənayesinin (kimya məhsulları daxil olmaqla) 

inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” ; 

3. “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 
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Strateji Yol Xəritəsi” ; 

4. “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının 

istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi” ; 

5. “Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji 

Yol Xəritəsi” ; 

6. “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji 

Yol Xəritəsi”; 

7. “Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” ; 

8. “Azərbaycan Respublikasında uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına dair Strateji 

Yol Xəritəsi” ; 

9. “Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi” ; 

10. “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi” ; 

11. “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının 

inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” ; 

12. “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və 

qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” . 

Təsdiq olunmuş istiqamətlərin demək olarki əksəriyyətində vergi məsələlərinə toxunulmuş, 

istiqamətlər üzrə fəaliyyətlərin yetirilməsi İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə 

həvalə olunmuşdur. Beləki Dövlət Vergi Xidməti strateji yol xəritələrinin üçündə 5 istiqamət 

üzrə əsas icraçı , doqquz strateji yol xəritəsində isə 34 istiqaməti üzrə digər icraçı kimi müəyyən 

edilmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, 5 istiqamətdən 1-i artıq 2016-cı ildə icra olunub. Digər 

istiqamətlər üzrə fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq işçi qurupları yaradılıb. Dövlət 

Vergi Xidmətinin əsas icraçısı olduğu strateji yol xəritələri aşağdakılardır: 

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 

Strateji Yol Xəritəsi” ; 

“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının 

istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi” 

“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”  

Bu strateji yol xəritələrinin qarşısında duran əsas hədəflər səmərəli biznes şəraitinin 

yaradılması üçün işlək vergi mexaizmlərinin hazırlanması, sahibkarlıq sahəsində həyata keçirilən 

yoxlamaların sistemləşdirilməsi və onların problemli ödəyicilərin risk kateqoriyasına uyğun 

aparılması, bu istiqamətdə vergi islahatlarının xüsusilə biznesə dəstək xarakterli aparılmasının 

sürətləndirilməsi, kənd təsərrufatı sahəsində fəaliyyət göstərən ödəciyilər üçün hüquqi bazanın 

inkişaf etdirilməsi və onların məhsullarının vahid uçot prinsipləri əsasında qeydiyyatının 

aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Göstərilən yol xəritələrinin hər biri iqtisadiyyatımızın inkişafını 

sürətlədirilməsi məqsədi daşıyır.Çünki, burada qeyd olunan konkret istiqamətlər dünya 

standartlarına uyğun hazırlanıb. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair aid 

xəritədə qeyd olunur ki : “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilən vergi güzəştlərinin, 

xüsusilə istehsalçıların emal müəssisələri və ticarət şəbəkələri ilə əməkdaşlığının 

yaxşılaşdırılmasına dəstək baxımından təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq təkliflərin hazırlanması 

məsələsinə baxılacaq, həmçinin aqrar sahə üçün müvafiq istehsal vasitələrinin idxalına görə 

tətbiq edilən gömrük rüsumları siyasətinin qiymətləndirilməsi aparılacaq və onun 

təkmilləşdirilməsinə dair təklif və addımlar nəzərdən keçiriləcəkdir”. Bu hədəfdən tam aydın olur 

ki, məqsəd qeyri-neft sektoru sahəsində xüsusilə kənd təsərrüftı üzrə ölkəmizi inkişaf etdirmək 

əhalinin məşğulluğunu artırmaq bu proseslərə innovativ yenilikləri tətbiq etməkdir. “Azərbaycan 



210 

 

Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”-nə nəzər saldıqda burada 

maraqlı statistika ilə tanış olmaq olar. Belə ki, vergi dərəcələrinin rəqabətqabiliyyətliliyi 

baxımından Azərbaycan region dövlətlərin arasında daha aşağı mövqe tutur. Ölkə üzrə cəmi vergi 

ödənişlərinin dərəcəsi 39,8 faiz təşkil etdiyi halda, bu göstərici qonşu Gürcüstanda 16,4 faiz, 

Qazaxıstanda isə 29,2 faizdir. Dünya Bankının yaydığı məlumata görə, 2014-cü ildə 

Azərbaycanda idxal xərcləri (1 konteyner üzrə) 3450 ABŞ dolları təşkil etmiş, lakin bu göstərici 

Türkiyədə 1235 ABŞ dolları, Gürcüstanda 1595 ABŞ dolları, Rusiyada isə 2595 ABŞ dolları 

həcmində olmuşdur. Dünya İqtisadi Forumunun 2015-ci il hesabatına görə, Azərbaycan “Gömrük 

prosedurlarının biznes üzərində yükü” indeksinə görə dünyada 144 ölkə arasında 122-ci yerdə 

qərarlaşmışdır.  

Bu göstəricilər elədə ürək açan deyil. Amma nəzərə alınmalıdır ki, bu göstəricilər əvvəlki 

illərə aid olmuşdur. Bu sahədə ciddi islahatlar aparılır. Məhz bu məqsədlə ölkə rəhbəri tərəfindən 

20 aprel 2018-ci il “Ölkədə idxal-ixrac əməliyyatlarına nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə 

bağlı tədbirlər haqqında” sərəncam imzalanmışdır. Bu sərəncamdan irəli gələrək Vergilər 

Nazirliyində “İdxalixrac əməliyyatları üzrə nəzarət Departamenti” yaradılmışdır. Departamentin 

əsas hədəfi maliyyə istiqamətində uçot qaydalarının şəffaflaşdırılması, büdcə daxil olmalarının 

yüksədilməsi, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac olunan məhsulların qeydiyyat sisteminin 

asanlaşdırılması, ixracın artırılması və bu sahədə dövlətin fiskal siyasətini yerinə yetirən 

qurumların fəaliyyətinə kömək etmək və idxal-ixrac proseslərinin nəzarət formasını inkişaf 

etdirməkdir. Bu xəritə üzrə görüləcək tədbirlərdə bir mənalı şəkildə qeyd olunur ki, aparılacaq 

islahatların təsirli ola bilməsi üçün ilk növbədə işlək vergi sistemi yaradılmalıdır.Bu vergi sistemi 

beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmalı, özündə iqtisadiyyatın real vəziyyətin əks etdirməli, 

sahibkarlığın inkişafına dəstək olmalı, investitsiya mühitini təşfiq etməli, əhalinin sosial rifah 

halının yüksəltməlidir. “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində 

istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”-ində də vergi məsələləri xüsusi 

vurğulanır. Beləki əsas hədəflər sırasında kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) inkişaf etdirilməsi 

üçün bu sahədə vergi islahatların davam etdirilməsi vurğulanır. Həmçinin bu sahibkarlıq 

subyektlərinə səyyar vergi yoxlamalarının azadılması yoxlama tədbirlərinin elektron audit 

vasitəsilə aparılması priroitet istiqamətlərdən biridir. Lakin burada risklərdə nəzərə alınır. Bəzi 

KOS-lar tərəfindən yayınma hallarıa uçot qaydalarına riayət edilməsi halları qeyd etmək olar. 

Nəhayət sonda qeyd etməliyik ki, ölkə iqtisadiyyatımızı qeyri-neft sektorunu inkişaf 

etdirməklə canlandırmaq mümkündür. Bunun üçün strateji yol xəritlərində qarşıya qoyulmuş 

məqsədlər və bu məqsədlərə nail olmaq icra olunacaq tədbirlər konkret icra olunmalıdır. Bu 

zaman vergitutma məsələrinə xüsusi diqqət yetirilməli və bu məsələyə həssas yanışılmalıdır. 

Çünki iqtisadiyyatımızın hər tərəfli inkişafı üçün vergi münasibətlərinin düzgün təşkili önəmlidir. 
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Summary 

The sharp drop in oil prices on world markets has had a serious impact on the economies of 

oil-exporting countries. Azerbaijan belongs to the group of countries whose economy is largely 

dependent on oil. From this point of view, this crisis in the world has not bypassed our country. 

The decrease in financial inflows to our country also affected the exchange rate of the manat, 

there were two cases of devaluation 
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Gəncə Regional Elm Mərkəzi, Gəncə şəhəri 
 

Açar sözlər: Bahalaşma, infilyasiya, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları, enerji daşıyıcıları. 
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Son illər baş verən bahalaşma fonunda dünya üzrə ərzaq məhsullarının qiyməti son 10 ilin 

maksimum səviyyəsinə çatıb. Lakin bahalaşma təkcə ərzaq məhsulları ilə məhdudlaşmır, qeyri-

ərzaq məhsulların qiymətlərində də bahalaşma tendensiyası müşahidə edilir. 

Qlobal ərzaq və qeyri-ərzaq inflasiyasının yaranmasının bir sıra fundamental səbəbləri var. 

Prosesin kökündə bilavasitə koronavirus pandemiyası durur. Belə ki, ölkələrin pandemiyanın 

yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə həyata keçirdikləri karantin tədbirləri və bununla bağlı 

qapanmalar qlobal miqyasda iqtisadi aktivliyin aşağı düşməsinə, dünya üzrə illərlə formalaşmış 

əlaqələr, daşınmalar sisteminin sıradan çıxmasına gətirib çıxardı. 

Ölkələrin sosial tədric siyasəti ona gətirib çıxartdı ki, işçi qüvvəsinin təminat çatışmazlığına 

gətirib çıxardı. Bu, dünya ticarətinin 90 % - ni əhatə edən dənizlə yükdaşımalarda özünü daha 

qabarıq şəkildə göstərdi. Gömrük nəzarətinin sərtləşdirilməsi və işçi qüvvəsi çatışmazlığı 

dünyanın aparıcı limanlarında yubanmaların yaranmasına səbəb oldu. Adi qaydada 2 gəminin 

gözləməsi fövqəladə hal hesab edilən ən iri limanlarda onlarla gəmi günlərlə növbəsini gözləyəsi 

oldu. Bu isə öz növbəsində daşınma qiymətlərində öz təsirini göstərməyə başladı. 

Karantin qaydalarının yumşaldılması bu prosesi daha da sürətləndirdi. Belə ki, mövcud 

təklif tələbdən xeyli aşağı idi. Dünya iqtisadiyyatı kəskin artan tələbi qarşılamaq gücündə, 

potensialında deyildi. Dənizlə konteyner daşımalarının qiyməti 2019-cu illə müqayisədə 12 

dəfədən çox bahalaşdı. Tariflərin artım tempi qlobal inflyasiya üçün əsas təhdidlərdən birinə 

çevrildi. BMT‐nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının (UNCTAD) proqnozlarına əsasən, 

konteyner daşımalarının tariflərinin indiki artımının dayanıqlı olacağı təqdirdə 2023-cü ilə kimi 

qlobal idxal qiymətləri 11 %, istehlak qiymətləri 1,5 % arta bilər. 

Qlobal ərzaq inflyasiyasını sürətləndirən digər amil enerji daşıyıcıları qiymətlərinin artması 

oldu. Avropada qışın sərt keçməsi və yeraltı anbarlarda təbii qaz ehtiyatlarının normadan aşağı 

olması enerji daşıyıcılarının qiymətlərinə təzyiqlərin qalacağından xəbər verir. Rusiyadan alınan 



212 

 

enerji daşıyıcıları ilə bağlı Qərbdəki qeyri - müəyyənlik gələcək perspektivin ürəkaçan 

olmayacağına dair şübhələri artırır. Belə ki, ABŞ Rusiyadan neft alışını dayandırıb, eyni 

işi bu ilin sonuna kimi Böyük Britaniya da edəcək. Polşa daha Rusiyadan kömür 

almayacaq və “Qazprom”la olan müqaviləni uzatmayacaq. Bolqarıstan da Rusiya ilə təbii 

qaz alışına dair müqaviləni uzatmayacağını deyir. Görünən odur ki, ən azından Rusiya 

neftini, qazını və kömürünü əvəz edəcək sabit tədarük kana lları tapana qədər 

enerjidaşıyıcılarının bahalaşması davam edəcək. Bu təkcə Avropada deyil dünya 

iqtisadiyyatın tərkib hissəsi olan bütün ölkələrdə müxtəlif dərəcədə özünü göstərəcək.  

Avropada təbii qazın ötən il ərzində 5 - 6 dəfə bahalaşması bir çox istehsal sahələrinin 

dayanmasına səbəb oldu. Bu, fevralda Avropada inflyasiyanın sürətlənməsinin əsas faktoru 

hesab edilir. Enerjidaşıcılarının qiymətləri fevralda illik ifadədə 31,7 % artıb. Bu gün 

Avropa birliyində təbii qazın 1000 kubmetrinin qiyməti 1,4 min ABŞ dolları ətrafındadır. 

Son bir ildə təbii qazın qiyməti 6 dəfəyə yaxın artıb. Bu proses zəncirvari xarakter 

daşıyır. Belə ki, təbii qazın qiymətinin artması avtomatik olaraq maya dəyərinin 80 % - 

ni “mavi yanacaq” təşkil edən azot gübrələrinin də bahalaşmasına səbəb olur. Ən yüksək 

azot tərkibli gübrə olan karbomidin bir tonunun qiyməti ötən ilin noyabrında, oktyabr 

ayına nisbətən 30 % artaraq 900 ABŞ dollarına çatdı. 2020 - ci ilin əvvəlindən bəri həmin 

gübrələr 4 dəfə bahalaşıb. Bu proses bütün digər  gübrələr üzrə də müşahidə edilir. 

Hesabat dövründə fosfor və kalium gübrələrinin qiyməti 3 dəfə artıb. Məhz bu səbəbdən 

ən böyük zərbəni mineral gübrə istehsal edən şirkətlər aldılar. Onlar istehsalı dayandırmaq 

məcburiyyətində qaldılar. Bu isə dünya bazarında hökm sürən təklif çatışmazlığının daha da 

dərinləşməsinə gətirib çıxardı. Bu da öz növbəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının maya 

dəyərinin sürətlə artmasını stimullaşdırdı. Nəticədə ötən il dünya üzrə ərzaq qiymətəri 

ümumilikdə 28 % artdı, o cümlədən buğda 31,3 %, qarğıdalı 44,1 %, bitki yağları 65,8 

%, şəkər 37,5 % bahalaşdı. Bütün bunlar istehsalçılar tərəfindən nəticə etibarı ilə son 

istehsalçının üzərinə atılır 

Proses hələ də davam edir və getdikcə vəziyyət daha da ağırlaşa bilə r. BMT-nin 

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) artıq bununla bağlı həyəcan qaldırıb. FAO 

ərzaq və yem qiymətlərinin, buna uyğun da emal məhsullarının artıq yüksəlmiş baza 

səviyyələrindən daha 8 - 28 % yuxarı qalxacağını proqnozlaşdırır. Buna səbəb kimi 

Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişə nəticəsində yaranmış qlobal təklif defisiti 

göstərilir. Belə ki, bu iki ölkə dünya ərzaq təminatında aparıcı yer tutmaqda davam 

edirlər. Buğdanın ən iri tədarükçüləri olan Misir, Türkiyə, Banqladeş və İranın taxıla 

olan ehtiyacının 60 % - ni məhz Rusiya və Ukrayna ödəyir . Hərbi əməliyyatlardan dolayı 

Ukraynanın bütün limanlarında kommersiya gəmiçiliyi dayandırılıb. ABŞ dövlət 

departamentinin nümayəndəsi Uendi Şermanın sözlərinə görə Rusiyanın Hərbi Dəniz 

Donanması dünya bazarı üçün ərzaqla dolu 94 Ukrayna gəmilərinin Aralıq Dənizinə 

çıxışına imkan vermir. Rusiyanın kənd təsərrüfatı məhsulları ixracı isə sanksiyalar 

altında olmasa da, beynəlxalq sığorta şirkətlərinin tətbiq etdiyi sanksiyalardan dolayı o, 

həmin məhsulları xaricə tədarük edə bilmir. Bu gün Yaxın Şərq və Afrikada ərzağın 

qiyməti kəskin artıb. Ukraynanın buğda, qarğıdalı və günəbaxan yağı ixracının 40 % - i, 

Rusiyadan – 70 % - i məhz bu regiondan olan alıcıların payına düşür. Alternativ 

mənbələr daha baha başa gəldiyi üçün xüsusilə üçüncü dünya dövlətlərində aclıqla bağlı 

vəziyyətin acınacaqlı miqyasa çatacağı gözlənilir. Ukrayna – Rusiya müharibəsi hətta bu 

gün dayansa belə, bazardakı boşluğun qısa zamanda doldurulması mümkün görünmür. Bu 

isə inflyasiyanın daha da sürətlənəcəyi və daha dərinləşəcəyi deməkdir.  
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Bütün dünya üzrə inflyasiyanın sürətlənməsi davam edir. Dünyada ən iri iqtisadiyyata 

malik ABŞ - da inflyasiya fevralda 7,9 % - ə kimi sürətlənib. Bu, 1982 - ci ildən bu yana ən 

yüksək göstəricidir. Uyğun vəziyyət Avropada da müşahidə edilir. Avropa birliyinə daxil olan 19 

ölkədə illik inflyasiya fevral ayında 5,9 % - ə (yanvarda 5,1 % idi) çatıb. Bu göstərici Avropa 

birliyinin müşahidələr tarixi (1997 - ci ildən bəri) üçün rekorddur. Nəzərə almaq lazımdır ki, bir il 

əvvəl Avropa birliyində inflyasiya illik cəmi 0,9 % olub. Avropa İttifaqının 27 ölkəsində isə illik 

ifadədə qiymət artımı fevralda hətta 6,2 % - ə çatıb. 

Ötən il “köhnə kontinentdə” qiymət artımının əsas səbəbkarı koronavirus 

pandemiyası olub. Belə ki, sərhədlərin bağlanmasından dolayı tədarük zənciri sıradan 

çıxdı. Avropa bazarı bir çox məhsul, xammal və hissələrsiz qaldı. Qlobal şirkətlərin 

istehsallarının əhəmiyyətli hissəsinin yerləşdiyi Asiyada koronavirus pandemiyası ilə 

mübarizə tədbirləri çərçivəsində bir çox istehsallar dayandırıldı. Həmin məhdudiyyətlər 

aradan qaldırılandan sonra qiymət artımını dayandıra biləcək həcmdə məhsul tədarük 

etmək mümkün olmadı. Bunu avtomobillər, məişət texnikası və elektronika üçün 

yarımkeçiricilərin misalında görə bilərik. Defisit fonunda çiplərin qiyməti kəskin artdı. 

Bu mənada ötən ili çip istehsalçılarının "qızıl" dövrü də hesab etmək olar. “Apple”, 

“Samsung”, “Panasonic”, “Sony”, “Foxconn” və “Siemens” kimi nəhənglər üçün 

komponentlər tədarük edən “Winbond” şirkətinin xalis mənfəəti ötən il 887 % artıb. 

Oxşar vəziyyət sektorun əksər təmsilçilərində də müşahidə edilib.  

Koronavirusun yeni ştamı “Omikron”un sürətlə yayılması isə dünya üzrə yeni qapanmalara 

səbəb oldu. Belə ki, bu ilin ilk həftəsində Avropada 7 milyondan çox yeni yoluxma halı qeydə 

alındı. ABŞ-da yanvarın 10 - da 1,35 milyon yeni yoluxma halı qeydə alındı. Bu, dünya üzrə ən 

böyük gündəlik göstərici oldu. İlin əvvəlində “Omikron”a görə minlərlə aviareyslər ləğv edildi. 

Təsadüfi deyil ki, Dünya Bankı qlobal ÜDM - in artım tempi üzrə proqnozunu pisləşdirib. Dünya 

iqtisadiyyatında bu il cəmi 4,1 % artım olacağı proqnozlaşdırılır. Daha əvvəl bu göstəricinin 4,3 

% olacağı proqnozlaşdırılırdı. 

Azərbaycanın dünya iqtisadiyatı ilə sıx şəkildə inteqrasiya olmasından dolayı bu prosesin 

bizdən yan keçəcəyini zənn etmək ən azından yalnışlıq olardı. Artıq bəzi sahələrdə qiymət artımı 

özünü göstərməkdədir. Görünən odur ki, bahalaşma prosesi ən azı ilin birinci yarısının sonuna 

kimi davam edəcək. Lakin enerji daşıyıcılarının, xüsusən də neftin qiymətlərinin ("Azeri 

Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti bu il artıq 110 ABŞ dollarını 

keçmimişdir) dövlət büdcəsi üçün nəzərdə tutulan səviyyəni 2 dəfədən çox keçməsi  

(dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 50 ABŞ dolları götürülüb), qeyri - neft 

ixracının artan (ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə yanvar - fevral aylarında 39,3 % 

artıb) dinamikası, hökümətin önləyici tədbirləri əhali üçün qiymət artımının mənfi 

təsirlərini minimuma endirməyə imkan verəcək. Nazirlər kabinetinin bir sıra ərzaq və 

qeyri - ərzaq məhsullarının ölkədən çıxarılmasına qoyulan məhdudiyyətlər, daxili 

istehsalın artırılması istiqamətində aparılan bir sıra uğurlu tədbirlər, Azərbaycanda 

infilyasiya yükünün daha az ağrılı keçməsinə imkan verməcək. 44 günlük zəfər 

qələbəmizlə azad olunmuş torpaqlarda bərbad hala salınmış ərazilərimizdə aparılan 

abadlıq və quruculuq işləri üçün daxili imkanlar hesabına xeyli vəsait ayrılmışdır. Dünya 

səviyyəsində baş verən infilyasiya şəraitində aparılan sürətli quruculuq işləri – Fiziuli 

Beynəlxalq aeroportunun, “Zəfər yolu”nun, “Ağıllı kənd”lərin, alternativ enerji 

mənbələrinin və bir çox uğurlu layihələrin aparılması, Azərbaycanın düzgün strategiya 

aparmasına bir daha sübutdur. Murovdağ altından qazılan tunelin, bir çox sosial və 

infrastruktur layihələrin, yeni avtomobil və dəmir yollarının, aeroportların tikintilərinin 
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daxili ehtiyatlar hesabına davam etməsi də növbəti sınaqdan da uğurla çıxacağımıza 

əminlik zəmin yaradır. 

Bahalaşmanın artmasına, infilyasiyanın yüksəlməsinə, əhalinin kritik vəziyyətdən 

qorunmasına daha çox imkan yaratmaq üçün bir sıra təkliflər verə bilərik:  

 daxili istehsalın hər vasitə ilə stimullaşdırılması;  

 ərzaq və qeyri - ərzaq məhsullarının ixracının daxili tələbata üyğun nizamlanması;  

 idxal olunan strateji məhsulların tədarükünə diqqətin artırılması;  

 işğaldan azad olunan ərazilərin səmərəli və intensiv yollarla istifadə edilməsi;  

 daha məhsuldar və intensiv tüxnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi;  

 strateji məhsulların istehsalının, tədarükünün ölkə daxilində və ölkədən kənar 

təşkil edilməsi; 

 daxili imkanlar hesabına əhalinin pensiya, əmək haqqı və sosial yardımları 

infilyasiya artımına əsasən nizamlanması.  
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Summaru 
 

Amid rising prices in recent years, world food prices have reached a 10-year high. 

However, the rise in prices is not limited to food products, there is a trend of rising 

prices for non-food products. Inflation continues to accelerate around the world. Inflation 

in February was 7.9% in the United States and 5.9% in the European Union. A pandemic, 

a military conflict between Ukraine and Russia, and rising energy prices have accelerated 

inflation. Azerbaijan is no exception. However, as the increase in oil prices is higher 

than the budgeted prices, there are conditions for inflation to pass somewhat. Our anti-

inflation recommendations: 

• stimulation of domestic production by all means;  

• regulation of food and non-food exports in accordance with domestic demand; 

• increasing the focus on the supply of imported strategic products;  

• efficient and intensive use of the liberated territories; 

• expanding the use of more productive and intensive technologies;  

• organization of production and supply of strategic products within the country and 

abroad; 

• regulation of pensions, salaries and social benefits of the popula tion at the 

expense of domestic resources in line with inflation.  
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Xülasə 

Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində torpaqlarımızı zəbt edib, 

ərazi iddialarını “əsaslandırmaq” məqsədilə maddi və qeyri-maddi mədəni irsimiz təcavüzkar 

tərəfindən xüsusi qəddarlıq və həyasızlıqla talan və məhv edilmişdir. Ermənistanın işğal etdiyi 

ərazilərdə 13 dünya əhəmiyyətli, 292 milli əhəmiyyətli, həmçinin 330 yerli əhəmiyyətli abidə 

dağıdılmış və ya istifadəyə yararsız hala salınmışdır. 804 qəbirstanlıq və 10 məscid talan və 

təhqir edilib, 40 min eksponatın saxlandığı 22-si tarix, 5-i xatirə muzey (bütövlükdə muzeylərdə 

77 mindən artıq zəngin eksponat olmuşdur.) və dörd rəsm qaleriyası vəhşicəsinə yerlə-yeksan 

olunmuşdur. Dağıdılmış və yandırılmış 927 kitabxanada 4,6 milyon nüsxə kitab və qiymətli 

əlyazmalar məhv edilmişdir. Qarabağın erməni qəsbkarlarının işğal altında qalmış hissəsindəki 

zəngin təbii sərvətlər Rusiya, Kanada, İsveçrə, Fransa, Almaniya iş adamları və şirkətləri 

tərəfindən talan edilmişdir. Talan edilən Azərbaycan sərvətlərindən gələn gəlirlərin çox hissəsi 

isə ermənilərə çatmışdır. 

Əsrarəngiz təbiəti, təbii gözəllikləri, çoxsaylı müxtəlif mineral bulaqları, strateji mövqeyi 

və əhəmiyyəti, zəngin faydalı qazıntıları və sərvətləri ilə Kiçik Qafqaz özünəməxsusluq təşkil 

edir. Qarabağ bölgəsi əsasən Kiçik Qafqazda, onun ətəklərində yerləşir, münbit torpaqlara malik 

Mil-Qarabağ və Yuxarı Qarabağ düzlərini əhatə edir. 

Qarabağda gözəlliyi ilə seçilən göl Ağdərə ərazisindəki Sərsəng gölüdür. Bu göl məlum 

olduğu kimi, təbii deyil, Tərtər çayının qarşısının kəsilməsi ilə salınmışdır ki, su anbarı və 

qovşağı, eləcə də su elektirik stasiyası kimi nəzərdə tutulmuşdur. Sərsəng gölünün inşası 1976-cı 

ildə başa çatmışdır. Görünüşünə görə əsrarəngiz Göygölü xatırladan Sərsəng gölü 560 milyon 

kubmetr su tutur, ümumi uzunluğu 100 km olan kanallar vasitəsilə Dağlıq Qarabağın və onun 

qonşuluğundakı rayonların 120 min hektar əraziyə malik tarlalarının suvarılmasını həyata 

keçirirdi. Sərsəng su elektirik stasiyasında hər il 125 milyon kilovat-saat elektirik enerjisi hasil 

edilirdi [1, s.101; 2, s.27].  

2021-ci il iyulun 7-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla işğaldan azad edilmiş 

rayonların da daxil olduğu yeni iqtisadi rayonlar, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonları 

yaradılmışdır. Bu fərmana qədər Qarabağın Ağdam, Cəbrayıl, Tərtər, Füzuli rayonları və Dağlıq 

Qarabağ bölgəsi (Xocavənd, Şuşa, Əsgəran, Xocalı) iqtisadi baxımdan Yuxarı Qarabağ iqtisadi-

coğrafi rayonunda qruplaşdırılmışdır [3, s.424]. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan inzibati rayonları 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi-coğrafi rayonu olaraq formalaşmışdır [3, s.441]. Qarabağın düzənlik 

ərazisində yerləşən Bərdə və Ağcabədi inzibati rayonları isə Aran iqtisadi-coğrafi rayonuna aid 

edilmişdir [3, s.389].  

İnzibati ərazi bölgüsünə görə Yuxarı Qarabağ iqtisadi-coğrafi rayonunun tərkibinə 7 rayon, 

9 şəhər, 21 qəsəbə, 188 kənd inzibati dairələri (bələdiyyələr) və 533 kənd daxil idi. Yuxarı 

Qarabağ iqtisadi-coğrafi rayonunun əhalisi 631 min nəfər təşkil edirdi. Burada respublika tabeli 
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Xankəndi və Şuşa şəhərləri ilə yanaşı, Xocalı, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd şəhərləri və 

qəsəbələri vardır [3, s.430]. 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi-coğrafi rayonunun tərkibində Aşağı Qarabağ rayonlar qrupu 

müəyyənləşdirilmişdir ki, Ağdam, Tərtər, Füzuli və Cəbrayıl inzibati rayonları bu qrupa daxil 

edilmişdir. Dağətəyi zolaq boyu yerləşən Aşağı Qarabağ rayonlarını təbii şəraiti, təbii ehtiyatları, 

məskunlaşması, milli tərkibi, təsərrüfat strukturu, hərbi-siyasi vəziyyəti və s. olan bir çox oxşar 

cəhətlər birləşdirirdi [3, s.438].   

Dağlıq Qarabağın Ağdərə bölgəsində – Dəmirli, Qızılbulaq, Canyataq və Gülyataq qazıntı 

yatağında mis-qızıl, Mehmanada sink-qurğuşun, müxtəlif tikinti materialları yayılmışdır, Şuşa 

rayonunda tikinti daşı, Şırlan və Turşsu mineral bulaqlarıı sənaye əhəmiyyətlidir. Xocalı, Ağdam, 

Cəbrayıl inzibati rayonlarının əraziləri mişar və üzlük daşları, qum-çınqıl, gəc, gil, sement 

xammalı və s. kimi tikinti materialları ilə zəngindirlər. 

Qarabağın (hal-hazırda Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun tərkibindədir) Kəlbəcər-Laçın 

bölgəsi zəngin təbii ehtiyatları ilə seçilir. Burada çeşidli faydalı qazıntı yataqlarının 4-ü qızıl, 6-sı 

civə, 13-ü üzlük daşlar, 11-i mişar daşı, 1- soda istehsalı üçün xammal, 4-ü gil, 19-u pemza və 

vulkan külü, 1-i dəvəgözü, 3-ü əlvan bəzək daşları (əqiq və başqaları), 8-i mineral sulardan və s. 

ibarətdir. Sənaye ehtiyatı olan iri qızıl yataqları Söyüdlü, Ağduzdaq, Turxun Kəlbəcərdə, Vejnəli 

isə Zəngilan rayonunun ərazisindədir. Azərbaycanın civə ehtiyatlarının hamısı – Ağyataq, 

Levçay, Şorbulaq Kəlbəcər rayonunda, Çiləgəz və Narzanlı isə Laçın rayonundadır. 

Azərbaycanda olan mineral suların ümumi ehtiyatlarının 33%-i bu bölgənin payına düşür [3, 

s.443-444]. Xüsusilə Kəlbəcər və Laçın inzibati rayonlarının ərazisindəki mineral sular nəinki 

respublika, dünya əhəmiyyətlidir və məşhur İstisu bulaqlarının tayı-bərabəri isə dünyada yoxdur. 

Arxeoloji materialların təhlilindən də aydın olur ki, əcdadımız qədim zamanlardan üzü bəri 

Qarabağın zəngin sərvətlərindən istifadə etmişdir. 

Qarabağın 30 ilə yaxın erməni qəsbkarlarının işğal altında olan hissəsindəki zəngin təbii 

sərvətlər Rusiya, Kanada, İsveçrə, Fransa, Almaniya iş adamları və şirkətləri tərəfindən 

amansızcasına talan edilmişdir. Talan edilən Azərbaycan sərvətlərindən gələn gəlirlərin çox 

hissəsi isə ermənilərə çatırdı [2, s. 28]. 

Coğrafi və geoloji tədqiqatlardan və ədəbiyyatdan məlumdur ki, Tərtərçay vadisinin 

Qarabağda xüsusi yeri vardır. Şübhə yoxdur ki, Qarabağın Tərtərçay vadisi faydalı qazıntıları, 

qızıl, mis, civə və s. yataqları, zəngin tikinti materialları, qiymətli ağacların olduğu sıx meşələri, 

bol şirin su ehtiyatı, çoxsaylı müxtəlif mineral bulaqları, təbiətən müdafiəsi əlverişli olan strateji 

coğrafi mövqeyi ilə fərqlənir. 

Qarabağ bölgəsi əkinçiliyə yararlı münbit torpaqları olan geniş düzləri ilə, bol meyvəli 

bənzərsiz bağları ilə, çoxçeşidli zəngin təbii ehtiyatları və sərvətləri ilə, zəngin flora və fauna 

aləmi ilə, böyük şirin su ehtiyatları ilə, sıx və zəngin meşələri ilə, maldarlıq üçün əlverişli geniş 

yaylaqları ilə, əsrarəngiz təbii gözəllikləri ilə, olduqca starteji əhəmiyyətli coğrafi mövqeyi ilə 

tayı-bərabəri olmayan özünəməxsusluq təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyevin məqsədyönlü siyasətinin, siyasi iradəsinin qətiyyəti və Azərbaycan Ordusunun 

qəhrəmanlığı nəticəsində azad edilmiş Qarabağda yeni bir dövr başlayır. Qarabağ və onun yeraltı 

və yerüstü sərvətləri əsl sahiblərinə qovuşmuşdur. Qarabağın zəngin sərvətləri, münbit torpaqları 

heç şübhəsiz ki, həm bölgənin, həm də respublikamızın iqtisadi inkişafına böyük töhfələr 

verəcəkdir. 
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Summary 

Armenia has occupied Azerbaijan’s territories as a result of the Upper Garabagh conflict 

and in order to ground its territorial claims, our material-moral cultural heritage was destroyed 

with special cruelty and impudence by the aggressor. 13 monuments of world importance, 292 

monuments of national significance including 330 monuments of local significance were 

destroyed or became useless in the areas occupied by the Armenians. 804 cemeteries and 10 

mosques were plundered and insulted, 22 historical, 5 memorial museums containing 40 

thousand exhibits (in general there were more than 77 thousand exhibits at the museums) and 4 

picture galleries were wildly destroyed. 4,6 million books and valuable manuscripts in 927 

destroyed and burnt museums were demolished. 

At present, rich natural resources of the part of Garabagh under the occupation of Armenian 

invaders were robbed by businessmen and companies of Russia, Canada, Switzerland, France and 

Germany. The Armenians got most of the revenues from the Azerbaijan resources. 
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Аннотация 

 В теории диофантовых приближений рассматриваются вопросы приближения 

действительных чисел рацональными дробями, знаменатели которых ограничены. 

Впервые подобные вопросы были изучены Хинчином для приближений независимых 

величин. Очень важный в техническом плане принцип переноса Хинчина позволяет 

связать совместные приближения зависимых величин с приближениями целочисленных 

форм. 
 

1.Введение 
 

В 1932 г. Малер К. ввел в рассмотрение классификацию трансцендентных чисел. 

Малер К. ([3-5]) вводя новую классификацию трансцендентных чисел, высказал гипотезу о 

S-числах. В своих фундаментальных работах [6-7] Спринджук В. Г. доказал эту гипотезу, 
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разработанным им методом существенных и несущественных областей. Он 

сформулировал новые гипотезы, обобщающие гипотезу Малера. Он предположил, что эти 

гипотезы, а также некоторые другие проблемы, можно будет решать внесением 

существенных изменений в метод существенных и несушественных областей. В настоящее 

время эта гипотеза является частным случаем общей теоремы, устаноленной Д. Я. 

Клейнбоком и Г. А. Маргулисом. В настоящей работе мы развиваем новый метод 

доказательства одной гипотезы Спринджука В. Г., формулировке которой мы переходим. 

В своей работе [6] Спринджук сформулировал следующее предположение: 

Проблема А. пусть 
nmmm <<< 21  -попарно различные натуральные числа,  -

трансцендентное число, ),,,(=)( 21 nn mmmvv  -точная верхняя грань тех 0>v , для 

которых неравенство  

 ,|<| 2
2

1
10

vn
m

n

mm
haaaa     

 |,)|,|,||,(|= 10 naaamaxh   

имеет бесконечное число решений в целых 
naaa ,,, 10  . Верно ли тогда, что для почти 

всех вещественных    

 ),1,2,=(=)( nnvn   

В настоящей статье мы развиваем новый подход к этим вопросам и предлагаем новое 

доказательство одной гипотезы Спринджука В. Г. Мы доказываем, что эту гипотезу можно 

вывести из теорем о показателе сходимости особого интеграла проблемы Терри, используя 

лемму Ковалевской Э. И. 

Возможность использования результатов о показателе сходимости особого интеграла 

проблемы Терри для установления экстремальности алгебраических многообразий был 

высказан в 1993 г. Карацубой А. А. (см. также [2]). 

Следующий результат носит название леммы Бореля-Кантелли и играет важную роль 

в вопросе об экстремальности алгебраических многообразий (см.[2]). 

Лемма 1. Пусть 1,2,...)=(qAq  обозначает последовательность измеримых множеств 

в nR , и  

 .<m
1=




q

q

esA  

Тогда, мера множества таких nRx , которые попадают в бесконечное семейство 

множеств qA  равна нулю. 

Основным нашим вспомогательным средством является следующая лемма Э. 

Ковалевской (см. [2]). 

Лемма 2.  Пусть q  -натуральное число, Njxf j 1,...,=),(  яввляется семейством 

действительных измеримых функций, определенных в кубе r[0,1]= . Обозначим )(q  

меру множества тех rx [0,1]= , для которых  

 ).(1<)( Njqxf j
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где 
Nrrr 1= , причем потоянная скрытая под символом <<  зависит только от N . 

Доказательство леммы 2 можно найти в [2]. 

Наше следущее вспомогательное средство -это результат о показателе сходимости 

особого интеграла проблемы Терри (см. [1]). Число   называется показателем сходимости 

несобственного интеграла  
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           (2) 

если он сходится при >2k  и расходится при <2k . 

Лемма 3. Если 
nmn <  то имеет место равенство 

nmm 1=  для интеграла (2). 

Доказательство этой леммы дается в [1]. 

 Основным результатом настоящих заметок является следующее утверждение. 

Теорема. Почти для всех трасцендентных чисел выполнено равенство nn =)( . 
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TAM OLMAYAN ÇOXHƏDLİLƏR ÜÇÜN SPRİNCUK HİPOTEZİ 
 

Cabbarov İ. Ş., İsmayılova L.Q 

Xülasə 

Diofant yaxınlaşmaları nəzəriyyəsində asılı olmayan həqiqi ədədlərin məxrəcləri məhdud 

olan rasional kəsrlər vasitəsi ilə yaxınlaşılması məsələsinə baxılır. İlk dəfə bu məsələlər asılı 

olmayan kəmiyyətər üçün Xinçin tərəfindən baxılmışdır. Texniki nöqteyi nəzərdən mühüm olan 

Xinçin köçürmə prinsipi asılı kəmiyyətlərin birgə yaxınlaşılma problemini tam əmsallı 

çoxhədlilərin yaxınlaşılma məsələsi ilə əlaqələndirməyə imkan verir.. 

 

V. G. SPRINDZHUK HYPOTHESIS FOR NON-COMPLETE POLYNOMIALS 
 

Jabbarov I. Sh., Ismailova L. G.  

Summary 

In the theory of diophantine approximations one considers the questions on approximations 

of independent real numbers by rational fractions with bounded denominators. Firstly these 

quaestions were studied by Chintchine for independent qualities. Very importante in technical 

aspect the Chintchine transicion principle allows to connect common approximation of dependent 

variables with the approximation of integral valued polynomials.  
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регион, предприятия, производство. 

Аннотация: В статье приведены определение кластеров с точки зрения мировых 

ученых. Синтезированный анализ различных вариантов определения понятия «кластер» 

показал, что в современной научной литературе нет единого мнения по определению 

понятия «кластер». Продолжающиеся попытки предложения авторских вариантов 

определения «кластер» свидетельствует о том, что, во-первых, кластер как 

пространственная форма организации промышленного производства при прочих равных 

условиях, являющихся наиболее эффективной, и, во-вторых, в силу специфики 

формализованной проблемы, особенности объекта исследования и предмета научной 

работы, авторы предлагают те варианты определения понятия «кластер», которые 

органично соответствуют цели исследования.  

 

В условиях усиливающейся международной конкуренции обеспечение 

конкурентоспособности отечественной экономики становится приоритетной задачей. В 

связи с этим широкое внедрение кластерного подхода как прогрессивной формы 

пространственной организации производства в развитии экономики регионов становится 

актуальной проблемой.  

Кластерный подход представляет собой создание и развитие на территории региона 

совокупности кластеров, имеющих между собой технические, научные, технологичные, 

кадровые и инфраструктурные связи. 

Кластерный подход обладает рядом преимуществ перед другими формами 

пространственной организации промышленного производств. В первую очередь, это 

преимущество заключается в том, что кластерный подход придает высокую значимость 

макроэкономической составляющей экономического развития. Кроме того, кластерный 

подход предлагает эффективные инструменты для развития самого кластера, предприятий 

- участников кластера, что, в конечном счете, приведет к региональному развитию. 

Региональное развитие проявляется, прежде всего, в росте занятости населения, 

повышении конкурентоспособности продукции и услуг, производимых на предприятиях 

региона для сбыта на местном и мировом рынках, увеличении удельного веса готовой 

наукоемкой и высокотехнолгической продукции, идущей на экспорт. 

Кластеризация позволяет создавать среду возникновения синергетичес- 

кого эффекта, который выражается, прежде всего, в повышении производительности 

труда на предприятиях участников кластера и кластера в целом, которая при прочих 

равных условиях продолжает оказывать позитивное влияние на эффективность смежных 
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отраслей экономики. Эти особенности кластерного подхода продолжают актуализировать 

среди теоретиков и практиков решение задачи гармонической адаптации 

широкоизвестных положений кластерного подхода к деятельности совокупности 

субъектов хозяйствования в конкретной социально-экономической среде для отдельных 

секторов экономики, особенно в промышленном секторе.  

Применительно к экономике переходного периода создание региональных кластеров 

легкой промышленности, при прочих равных условиях, позволяет решить проблему 

повышения конкурентоспособности продукции легкой промышленности  на местном и 

мировом рынках товаров и услуг на базе рационального использования имеющегося 

потенциала отрасли. 

В этом контексте должны создаваться и развиваться такие региональные кластеры 

легкой промышленности, которые нацелены на повышение уровня 

конкурентоспособности регионального промышленного комплекса, отвечающего 

требованиям современной экономики и выражающегося в высокой 

конкурентоспособности товаров и услуг, производимых предприятиями для реализации на 

региональном и мировом рынке. 

Обеспечение эффективной кластеризации отраслей промышленного комплекса 

региона требует синтезированного анализа теоретико-методологических основ создания и 

развития промышленных кластеров в различных социально-экономических условиях. 

Основоположником кластерного подхода к развитию и размещению производительных 

сил региона принято считать М.Портера, который выдвинул теорию национальной и 

местной конкурентоспособности в контексте мировой экономики, отводя в ее обеспечении 

ведущую роль кластерам2.  М.Портер определяет кластер как «сконцентрированные по 

географическому признаку группы взаимосвязанных компаний специализированных 

поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их 

деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но, вместе с тем, 

ведущих совместную работу». 

В это определении отражено три особых свойства кластера: 

- сконцентрированность по географическому признаку. Из определения можно 

видеть, что масштабы кластера не ограничены, главное - одновременное «соперничество и 

содружество»; 

- взаимосвязь между предприятиями-участниками. По мнению М.Портера, между 

предприятиями конкретной территории должны быть установлены различного рода связи, 

без которых совокупность предприятий конкретной территории невозможно отнести к 

категории кластера и ожидать от них «внешнего эффекта», заключающегося в повышении 

конкурентоспо- собности данной территории на местном и мировом рынках как результат 

появления «точек», «центров» и «поясов» экономического роста; 

- это определение акцентировано на технологическую взаимосвязь предприятий, 

составляющих кластер. Так как результативность производства может быть установлена 

потребителем, то технологическая связь будет установлена только после доставки до 

конечного потребителя специализированных факторов производства поставщиками 

компонентов, продавцами машин, а также оказания сервисных услуг: финансовые 

институты, производители научной и консалтинговой информации.   

В своем определении Портер М. в кластеры включил всех участников, которые 

содействуют «повышению производительности труда совокупного работника территории» 

                                                             
2 Портер М. Конкуренция // Перевод с англ. - М. Издательство: «Вильямс»,  2000. - С.205. 
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и оказывает помощь в «минимизации транзакционных издержек» производимой 

продукции или услуг на конкретной территории. 

С этой точки зрения кластер выступает как некий способ научно-прикладной 

организации труда совокупного работника конкретной территории, с целью повышения 

конкурентоспособности совокупности организаций, расположенных на территории 

посредством организации отношений, свойственных кластеру. 

               Таблица 1.1.1 

Основные подходы к определению понятия «кластер» 

Автор Источник Определение 

М.Портер Конкуренция. Перевод с 
английского – М.: 

Издательский дом 

Вильямса, 2005. - С.256. 

Сконцентрированные по географическому 
признаку группы взаимосвязанных компаний, 

специализированных поставщиков, 

поставщиков услуг, фирм в соответствующих 

отраслях, а также связанных с их 
деятельностью организаций (например, 

университеты, агентства по стандартизации, 

торговые объединения) в определенных 
областях конкурирующих, но вместе с тем и 

ведущих совместную работу.  

С.А.Розенфельд Bringing business clusters in 

to the mainstream of 
economic development / 

S.A.Rosenfeld // European 

planning studies. 1997. - №5. 
– рр. 3-23. 

Концентрация предприятий, получающих 

синергетический эффект  из-за их 
географической близости и 

взаимозависимости, географически 

ограниченная концентрация сходных, 
связанных или дополняющих видов 

коммерческой деятельности с активными 

каналами для деловых сделок, коммуникацией 
диалога, которая определяет 

специализированную инфраструктуру, рынки 

труда и услуги и которая сталкивается с 

общими возможностями и угрозами.  

Д. Якобс Clusters industrial policy and 

firms strategy / D. Jacobs. A. 

DeMan // A many approach 

technology analysis and 
strategies management. 1996. 

- № 8(4). – рр. 425-437.  

Географическое или пространственное 

объединение видов экономической 

деятельности, горизонтальные и вертикальные 

отношения между отраслями 
промышленности, использование общих 

технологий, наличие главного участника, а 

также качества сетей фирм или их кооперации. 

В.П.Войнаренко Кластерные технологии в 

системе и развития 

предпринимательства и 

привлечения инвестиций // 
www. Unece.org./ documents 

/ norsem.html.  

Концепция «5И»: интеграция, инициатива, 

интерес, инновация, информация, что является 

условиями эффективного функционирования 

кластеров, которые характеризуются тесными 
взаимосвязями между его участниками, 

кооперацией  и конкуренцией, ориентацией на 

рыночный спрос, отсутствием противоречий со 
стратегией регионального развития. 

А. Мигранян  Теоретические аспекты 

формирования 

конкурентоспособности 
кластеров в странах с 

Сосредоточение наиболее эффективных и 

взаимосвязанных видов экономической 

деятельности, которые осуществляют успешно 
конкурирующие фирмы, обеспечивая 
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переходной экономикой // 

Вестник. КРСУ. 2002. - № 

3. - С.33. 

конкурентные позиции на отраслевом, 

национальном и мировом рынках.  

А.Праздничных  Особые экономические 

зоны – это не кластеры // 

Коммерсант. 2006. №51. 

С.50.  

Организм, или «региональная экономика», 

обеспечивающая конкурентоспособность 

участников кластера.  

А.Воронов, 

А.Буряк 

Кластерный анализ – база 

управления 

конкурентоспособностью 
на макроуровне // 

Маркетинг. 2003. - №1 (68). 

- С.16  

Упорядоченная, относительно устойчивая 

совокупность специализированных 

предприятий, выпускающих 
конкурентоспособную продукцию.   

С.Н.Мозулев Кластерный подход как 
основа управления 

конкурентоспособностью  

региона // Известия ИГЭА. 
2006. - №4. - С.27.  

Кластер – это комплекс географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний, 

действующих в определенной сфере, 

выполняющих различные функции,  
обладающих дополнительными 

конкурентными преимуществами за счет 

возможности осуществить внутреннюю 

специализацию, имеющих высокую степень 
сотрудничества, проявляющуюся через 

вертикальные или горизонтальные связи, и 

работающих в одних и тех же рыночных 
условиях. 

В.П.Третьяк Кластеры предприятий. – 

Иркутск: Изд-во «Август 

Борг». 2006. - С.71.  

Кластер – это отраслевая или географическая 

концентрация предприятий, которая позволяет 

достичь эффекта «внешней экономии» за счет 
взаимодействия с поставщиками (сырье, 

материалов, оборудование) и создании группы 

узкоспециализированных фирм. Кластер 
выступает как интегрированная структура, 

состоящая из юридически независимых малых 

предприятий, у которых отсутствует контроль 
над собственностью и сохраняется контроль 

над управлением активами.   

Янг Лоуренд  Технопарки и кластеры 

фирм. Киев. ПЕРУ, 1995. - 
С.13.   

Кластер – группы компаний, расположенных 

рядом; в отдельных случаях такие 
сосредоточения образуют группу компаний, 

принадлежащих к одной отрасли. К 

характерным признакам кластеров относятся 
также расположение компаний вблизи 

больших исследовательских университетов; 

формирование их преимущественно из 

небольших частных компаний; наличие опыта 
работы сотрудников во многих фирмах.   

М. Стейнер и К. 

Хиртман  

Ящева Г.А., Костюченко 

Е.А. / Методологические 
аспекты кластерного 

подхода к инновационному 

развитию и повышению 

Кластер – ряд взаимодополняющих фирм (в 

производственном или обслуживающем 
секторах), общественных, частных и 

полуобщественных исследовательских 

институтов и институтов, которые связаны 
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конкурентоспособности 

национальной экономики. 

Вестник ВГТУ, 2016. - №1 
(30). - С.194.  

рынком труда и/или системой «затраты-

выпуск», и/или технологическими связями.  

Европейский 

кластерный 

меморандум, 
2006 г.  

The European Cluster 

Memorandum. Promoting 

European Innovation through 
clusters. PRO INNO Europe 

official website (2006), 

available at:  www. proinno – 
europe. еu / HTML uploaded 

/ Cluster_Memorandum.pdf. 

Кластеры – региональные центры 

концентрации специализированных компаний 

и организаций, связанных друг с другом по 
многочисленным каналам, которые создают 

благоприятную. среду для инноваций.  

 

Составлено автором. 
 

Портер М. в своем определении характеризует кластер как сконцентрированные по 

географическому признаку группы не только взаимосвязанных компаний, но и 

специализированных поставщиков, в том числе, поставщиков услуг и фирм в 

соответствующих отраслях, но и связанных с их деятельностью организаций, куда входят 

университеты, агентства по стандартизации, торговые объединения, - конкурирующих, но 

и вместе с тем ведущих совместную деятельность. Это определение, на наш взгляд, 

отражает системный подход к формулировке содержания понятия «кластер», так как, во-

первых, указывает на необходимость наличия здоровой конкуренции между участниками 

кластера в плане повышения производительности труда как в рамках отдельных фирм, так 

и в целом кластера; во-вторых, подразумевает завершенности цикла «разработка – 

производство - реализация» продукции кластера, так как предполагает участие не только 

науки (высшая школа), но и фирм обеспечивающих стандартизацию качества выпускаемой 

продукции и услуг, поступающих на местный и мировой рынок (торговые организации). 

М.Портер своим определением кластера доказал актуальность системного представления 

задачи формирования и развития кластера, особенно промышленного кластера, чтобы 

обеспечивать важную его роль в развитии экономики конкретной территории 

(географический признак). 

Последователь Портера М. – Розенфельд С. А. предложил определение кластера, 

согласно которому пространственная концентрация предприятий и организаций,  их 

географическая близость и взаимозависимость нацелены на получение «синергетического 

эффекта». При этом он подчеркивает, что участником кластера не только предоставляется 

возможность получения «синергетического эффекта» за счет получения общих 

возможностей, но им предстоит преодолеть общие угрозы. Согласно этому определению, 

кластер не только предоставляет возможности каждому участнику, но и не исключает 

вероятности разделения общих угроз, которые могут возникать не только в результате 

негативного влияния внешних факторов, но и по причине недостаточной 

адаптированности результатов деятельности отдельного участника к целям и задачам 

кластера.  

Не менее интересным в плане раскрытия сущности кластера как пространственной 

организации производства является определение, предложенное Д. Якобсом, где, наряду с 

обязательным наличием географического или пространственного объединения 

экономической деятельности особо отмечается организация горизонтальных и 

вертикальных связей между предприятиями кластера. Эти связи устанавливаются в 

процессе использования общей технологии, немаловажными факторами являются наличие 
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главного участника (ядро, торгующая организация), а также качество сетей, составляющих 

основу кооперации внутри кластера. 

Отличие указанного определения кластера от широкоизвестных заключается в том, 

что оно предполагает наличие предприятия – ядра кластера, а также, организации 

горизонтальных и вертикальных связей, создающих предпосылки обеспечения 

системности связей между участниками кластера, что позволяет создавать благоприятную 

среду здоровой конкуренции и сотрудничества между участниками кластера, что, в 

конечном счете, приведет к возникновению синергетического эффекта с вытекающими 

отсюда последствиями.  

Такого же характера определение понятия кластера выдвигает М.П.Войнаренко 

путем предложения важнейших «5И», которые можно считать условиями для успешного 

функционирования кластера. 

1.Инициатива. Авторитетные люди из разных сфер - предприниматели, 

представители власти, ученые, общественные деятели и другие могут инициировать 

создание кластеров. 

2.Инновации, приобретенные, либо созданные участниками кластера, могут 

создавать новые возможности развития для участников и потребителей «внешнего 

эффекта», производимого кластером. 

3.Информация предполагает доступность информации, в том числе научной,  

технической, технологической и методической между участниками кластера. Обмен 

информацией приводит к созданию благоприятного климата для повышения 

конкурентоспособности отдельных фирм и кластера в целом. Это происходит по той 

причине, что не только цена производства, но и транзакционные затраты будут снижены 

до критичного минимума, так как все будут иметь доступ к рынку, к сбыту продукции, 

квалифицированной рабочей силе. 

4. Интеграция связана с использованием возможностей кластерного подхода для 

организации сотрудничества фирм на отраслевом и территориальном уровнях, 

эффективным использованием потенциала науки и возможностью воспользоваться 

поддержкой государственных органов власти.   

5. Интерес. Участники кластера должны быть заинтересованы в конечных 

результатах кластера. Для этого в рамках кластера должны возобладать отношения, 

позволяющие защищать интересы всех участников кластера одинаково. 

Комплекс «5И» заставляет задуматься над тем, что, прежде чем, организовывать 

кластер, необходимо определиться, будут ли среди участников инициативные, возможно 

ли «поделиться новыми научными достижениями» между участниками, во что это 

обойдется «производителю» и «потребителям» инновации, все ли готовы поделиться своей 

«информацией» - состояние дел в самом кластере и за пределами, не будут ли ущемлены 

интересы части участников. Эти данные являются весьма важными на этапе формирования 

кластера. 

Воронов А.А. и Буряк Р.Н. предлагают следующее определение кластера: «Кластер – 

это упорядоченная, относительно устойчивая совокупность специализированных 

предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию»3. 

                                                             
3 Воронов А.А., Буряк Р.Н. Кластерный анализ – база управления конкурентоспособностью 

на макроуровне// Маркетинг, 2003. - № 1 (68). - С.16. 
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Авторы, выделяя «упорядоченность, относительно устойчивую совокупность 

специализированных предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию», 

внимание акцентируют на то, что членами кластера могут и должны быть 

специализированные предприятия (акцент - разделение труда), отношения между 

предприятиями кластера  должны быть относительно устойчивыми и, самое главное, они 

должны выпускать конкурентоспособную продукцию, желательно на мировой рынок. Это 

определение больше акцентировано на характеристику сущности кластера как 

организационной формы, обеспечивающей производство конкурентоспособной 

продукции.  

Практически близко к указанному определению предлагает Праздничных А.. По его 

мнению, «кластер представляет собой организм, или «региональную систему». Этот 

организм нацелен на обеспечение конкурентоспособности ключевых участников кластера. 

При этом автор придерживается концепции о том, что кластеры создаются в рамках 

отдельных отраслей экономики и на конкретной территории, будучи нацелены на 

«обеспечение конкурентоспособности ключевых участников кластера», т.е. как 

производителей, так и потребителей «внешнего эффекта», составляющего основу 

повышения производительности труда совокупного работника4. 

Останавливаясь на особой роли кластеров в обеспечении конкурентоспособности 

отраслей на мировом рынке, Мигранян А.А. пишет: «Кластер – сосредоточение наиболее 

эффективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность 

взаимодополняющих групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое 

сечение» всей экономической системы государства и обеспечивает конкурентные позиции 

на отраслевом, национальном и мировом рынке»5. Своим определением А.А.Мигранян 

идет дальше предыдущих авторов в плане оценки роли и значения кластера в обеспечении 

конкурентоспособности не только в отраслевом и региональном, но и на национальном и 

мировом уровнях рынка.  

Интересным с точки зрения оценки положительных эффектов, получаемых 

участниками кластера, является определение, предложенное Кетелсом К., в котором 

определяются положительные эффекты фирм, входящих в кластер: доступ к 

специфическим трудовым ресурсам и поставщикам; трансферт знаний: новые знания, 

получаемые в результате тесной кооперации со специализированными поставщиками и 

потребителями6. 

Положительные эффекты, которые получают предприятия, входящие в кластер, 

позволяют создавать благоприятные условия для принятия и реализации решений, 

создающих предпосылки повышения эффективности организации при условии 

обеспечения эффективного управления компании со стороны менеджмента последней.  

Между тем, синтезированный анализ различных вариантов определения понятия 

«кластер» показал, что в современной научной литературе нет единого мнения по 

определению понятия «кластер». Продолжающиеся попытки предложения авторских 

                                                             
4 Праздничных А. Особые экономические свойства кластера. Кластер, 2006 год. - № 51. - 

С.50. 
5 Мигранян А. А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособности кластеров 

в странах с переходной экономикой. Вестник КРСУ, 2002. - №3. - С.33.  
6 Ketels C/M/ The development of the cluster, Concept – Present Expirees and Furte v 

Development/ Papov prepared for LRW conference on clusters? Dusburg / Germany/ 5 dec 2003. 
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вариантов определения «кластер» свидетельствует о том, что, во-первых, кластер как 

пространственная форма организации промышленного производства при прочих равных 

условиях, являющихся наиболее эффективной, и, во-вторых, в силу специфики 

формализованной проблемы, особенности объекта исследования и предмета научной 

работы, авторы предлагают те варианты определения понятия «кластер», которые 

органично соответствуют цели исследования. Конечно, все эти определения в той или 

иной степени базируются на фундаментальном определении, предложенном Портером М. 

и Еврокомиссией и, в одном случае, дополняются эти два фундаментальные определения, 

а в другом, наоборот, значительно сужается содержание последних в силу недостаточно 

глубокого толкования содержания этих фундаментальных определений в трудах этих 

ученых. 
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ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
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г. Худжанд, Таджикистан, ГОУ «ХГУ имени академика Б. Гафурова»  
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Резюме. Статья рассматривает понятие агропромышленного кластера, выявлены 

вопросы модернизации агропромышленной инфраструктуры Согдийского области 

Республики Таджикистан. Рассматриваются особенности кластера агропромышленной 

организации. Обоснована важность инновационной системы кластерного управления 

агропромышленным производством. Исследованы плюсы формирования кластера в 

агропромышленном комплексе Согдийского области Республики Таджикистан  

Summary. The article considers the concept of an agro-industrial cluster, the issues of 

modernization of the agro-industrial infrastructure of the Sughd region of the Republic of 

Tajikistan are identified. The features of the cluster of agro-industrial organization are 

considered. The importance of the innovative system of cluster management of agro-industrial 

production is substantiated. The advantages of forming a cluster in the agro-industrial complex of 

the Sughd region of the Republic of Tajikistan were studied. 

Ключевые слова: агропромышленное производство, инновации, кластер, 

инновационное развитие.  
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В настоящее время актуальность вопроса создания аграрных кластеров связана с тем, 

что возникла необходимость перейти к инновационному типу развития 

сельхозпредприятий. Именно кластер является системой взаимосвязанной формы 

организации различных сельского хозяйства, чтобы решать стоящие перед отрасли 

проблемы, внедрять инновации в производство, чтобы повысить конкурентоспособность 

продукции в целом. 

 Создание кластеров позволит развитию отрасли в качестве высокотехнологичной и 

научно-развивающей отрасли. 

Появление термина «инновация» разными авторами связано с различными областями 

деятельности и вносит различное содержание в его основу. 

Стимуляция кластеров современной экономики стала одной из новых направлений 

так называемого «мягкого» агропромышленного развития. Обязательным признаком и 

условиями развития кластера считаются его инновационные качества. В связи с этим 

кластеры агропромышленного профиля нередко относятся к некоторой степени 

сниженности. Однако известны успешные глобальные агрокластеры, такие как цветочные 

и молочные кластеры в Голландии [6], винные кластеры в Чили [4], 1, food-кластеры в 

Дании, Австрии [12;13] и целый ряд других. 

В Республики Таджикистан кластерный подход стал также одной из экономических 

направлений. Почти каждый регион заявил о проектах по созданию аграрного кластера. 

Однако аграрные кластеры являются частью государственных программ поддержки в 

многих регионах. [11]. Увы, подобные решения часто не опираются на идентификацию 

кластера и возможности его развития. 

В условиях современных экономических условий успех аграрного бизнеса 

определяется не только доступом в природные ресурсы, но и внедрением новых 

технологий и своевременным получением необходимой информации, и выработкой новой 

идеи. Доходности и стабильности деятельности агропромышленных субъектов в условиях 

современного общества зависят от использования информации и знания в процессе их 

производства. 

Один из ключевых вопросов модернизации аграрного сектора Согдийского региона 

РТ- низкая технические и экономические эффективности аграрного производства, 

связанная с отсутствием достаточных инноваций, отсутствием механизма подготовки к 

воспроизводству звеньев науки, техники, технологий, производства, сопровождающейся 

неготовностью хозяев и руководителей аграрных и дехканских (фермерских) хозяйств., а 

также хозяйств населения к введению инноваций. 

Особенно остро ощущается эта проблема в областях, где преобладают малые 

хозяйства в структуре сельского хозяйства, поскольку финансовые и организационные 

ресурсы их значительно меньше, чем крупные предприятия или агрохолдинги, что 

существенно уменьшает возможность развития интегрированной инновационно-

ориентированной аграрной промышленности типа аграрного кластера. 

Однозначной трактовки определения экономического термина «агропромышленный 

кластер» или «агрокластер» в современной научной литературе нет. Агропромышленный 

кластер определяется как: на глобальном уровне общества происходит изменение 

организации производства сельхозпродукции, как на национальном, так в международных 

масштабах [11]. Возникают новые виды объединений интеграции, в том числе 

агрокластеров. 
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Однозначного толкования понятия экономической терминологии 

«агропромышленная кластеризация» или «агропромышленная кластеризация» в 

современной науке не существует. 

В агропромышленном кластере определяется: 

 инновационная, территориально-локализованная интегрированная структуру с 

элементами сетей, организованную на основе сельского хозяйства, включающая 

различные сектора АПК, входящие в технологический цикл создания дополнительной 

стоимости [5, 525]; 

 организации, связанные с производственной и сбытовой деятельностью, 

направленными на повышение конкурентоспособности продуктов и активизацию 

инвестиционной деятельности [9, 3]; 

 по отношению к производственной отраслевой подгруппе – как объединение 

организации различных отраслей деятельности в единый воспроизводственный цикл от 

изготовления сырья до производства готовых изделий, включая все стадии производства, 

результат которого должен быть синергетический эффект [2, 17].  

Таким образом, говоря об агропромышленной организации Согдийского региона, мы 

имеем в виду разработку долгосрочной программы инноваций, в которой четко прописаны 

координационные усилия производства, инфраструктурные составляющие социально-

бытовых и культурных обслуживаний жителей сельского хозяйства, региональных и 

государственных органов, аграрных наук и образований, направления развития, 

направленные на достижение определенных направлений в каждом агропромышленном 

кластере [11].  

При этом именно малоземельные регионы с большой долей населения сельского 

хозяйства, где преобладают малые агропроизводители, интегрирование в систему 

«сельхозпроизводство – финансовые кредиты агросферы – инвестиции сельского 

хозяйства – аграрные науки, инновации – агроконсалтинг – перерабатывающие отрасли – 

агромаркетинг – сбыт» могут дать максимум эффекта и вызывать наиболее 

стимулирующее воздействие на распространение инноваций аграрного рынка Согдийского 

региона РТ. 

Создание кластерной структуры стимулирует предпринимательский дух, упрощает 

налаживание связей науки, инновационных разработок и их внедрение на аграрных 

предприятиях [3, 60]. В кластерных предприятиях высокая конкурентоспособность. 

Особенностью кластеров в аграрном комплексе должна стать объединение сельского 

фермерского хозяйства с представителями всех областей аграрного комплекса, которые 

должны выполнять последовательность действий: внедрение инноваций, производства, 

хранения, переработки и реализации продукции сельского дехканского (фермерского) 

хозяйства, улучшение конкурентоспособности, удовлетворение потребительских 

потребностей в качественных продуктах и рост доходов членов кластера. 

В ходе создания кластерной структуры агробизнеса можно получить следующие 

преимущества: 

 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного рынка; 

  рост экспортных потенциалов;  

 обеспечение масштабного и синергетического эффекта; 

  повышение доступности сырья и финансового ресурса - содействовать 

механизму повышения региональной конкурентоспособности и конкурентоспособности; 

  развитие сельского хозяйства;  

 повышение уровня экономической привлекательности сельского хозяйства;  
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 обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Формировать конкурентоспособные интеграционные агропромышленные 

объединения в кластерной форме организации субъектов агропромышленного рынка 

Таджикистана в виде кластера должно, в первую очередь, основываться на 

распространении кооперации мелких сельхозпроизводителей, в том числе и хозяйствами 

населения. 

 Региональные кластеры должны включать в себя в качестве взаимодополняющих 

субъектов агрорынка регионов представителей крупного аграрного бизнеса, мелких 

хозяйств, кооперативов, предпринимательских структур и др., которые совместно 

сотрудничают, формируют замкнутые технологические циклы производства и 

производства конечных продуктов, сохраняя юридическую самостоятельность каждого 

участника. так и инфраструктура, к которой в первую очередь относятся органы 

государственной и местной власти и научные 

 институты, создающие благоприятное условие для изготовления и распространения 

инновационных продуктов участников кластера на аграрный рынок региона[11].   

В этом случае функционирование агрокластеров должно быть осуществлено в 

соответствии с экономическими преимуществами и недостатками конкретных 

региональных хозяйств: территориальным расположением и специфическим локализацией 

сельского хозяйства, природными условиями, обеспечением ресурсов и качеством, 

квалификацией работников, их стоимостью и доступностью и т.д. 

Поэтому объединение агропромышленных предприятий, учебных и научно-

исследовательских организаций в систему кластеров наиболее благоприятно способствует 

развитию бизнес-активности агропромышленных структур в аграрном секторе 

Согдийского области Республики Таджикистан и предотвратить негативные факторы, 

тормозящие развитие экономической деятельности. 

Координация деятельности и содействие государственным органам, 

образовательным и научным организациям, малому, среднему и крупному агробизнесу - 

залог успеха, укрепления конкурентоспособности сельхозпроизводства в условиях 

жестокой конкуренции международного разделения труда и развития агропромышленного 

комплекса.    

В рамках комплекса на основе интегрированных и кооперативных связей высоким 

темпом осуществляется адаптация сельхозпредприятий к конкурентным условиям, что 

крайне актуально в аграрном секторе. 

На этом завершающем этапе проводится активное продвижение товаров на выгодных 

рынках продаж, в том числе создание линейного бренда изделий кластера, достижение 

устойчивого функционирования кластера, достижение критического количества 

участников кластера и максимальной долей рынка. 

В этом случае предусмотрено, что в каждом из вышеупомянутых этапов создания 

кластера региону должна быть осуществлена государственная помощь инициатива снизу. 

Помимо этого, разработка концепций и программ дальнейшей развития аграрного кластера 

республики должна быть связана с стратегическими целями социально-экономической 

развития в целом региона. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие цифровой экономики, ее особенности и 

преимущества, а также ее влияние на развитие современного общества. Отмечается, что 

развитие цифровой экономики дает возможность для общения, обмена мнениями и 

опытом. Автор статьи попытался рассмотреть существующий взгляд на особенности 

влияния цифровой экономики на экономическое развитие страны и его направление. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент; цифровизации; цифровая 

трансформация; государственное управление; региональное управление. 
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В настоящее время формируется новое информационное общество, которое 

называется "цифровой экономикой". Внедрение "цифровой экономики" является 

необходимым условием для развития экономической структуры и окружающей среды в 

целом. 

В среднесрочной перспективе одной из стратегических государственных задач 

является цифровизация экономики. Развитие цифровизации экономики и общества 

является актуальным и значимым, что и определило научный интерес к теме исследования. 

Эффективное стратегическое управление социально-экономическим развитием 

региона, основанное на программно-целевом и проектно-целевом подходах, в 

современных условиях возможно только с учетом процессов цифровой трансформации. 

В работах исследуются различные теоретические и практические аспекты внедрения 

и развития финансовых, налоговых, информационных и управленческих сфер в контексте 

цифровой трансформации. 

За последние годы в отечественной науке различные вопросы стратегического 

управления регионом были посвящены научным работам исследователей[5-11]. 

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих эффективное функционирование 

системы управления проектно-целевыми задачами и программно-целевого планирования в 

бюджетной сфере, является совершенствование информационной системы для создания, 

обработки данных и последующего мониторинга и контроля, основанной на современных 

цифровых средствах трансформации. 

Множество теоретических и практических исследований посвящено управлению 

бюджетными расходами в контексте цифровизации[12-14]. 

Вопросы программно-целевого управления в регионе регулярно рассматриваются в 

исследованиях современных отечественных экономистов[14]. 

В современных условиях одним из факторов эффективного государственного 

управления регионом, его социально-экономического развития является формирование 

цифровой экономики. 

Особое значение в современных условиях имеют вопросы, связанные с созданием 

эффективной и гибкой системы управления экономическими процессами, которая должна 

адаптироваться к факторам внешней и внутренней среды на основе инструментов 

цифровой экономики. 

Благодаря технологиям цифровизации, процессы, происходящие во всех областях - 

экономике, финансах, социальной сфере, государственном управлении - значительно 

ускоряются. В свою очередь, все это приводит к качественным изменениям как в 

экономике, так и в обществе в целом. 

На современном этапе цифровая экономика предполагает наличие больших объемов 

цифровых данных, способов их хранения, обработки, анализа и защиты, на основе которых 

принимаются тактические и стратегические решения. Процессы цифровизации 

способствуют развитию различных сфер социальной активности и уже активно 

внедряются на полях государственного и регионального управления, социально-

экономического развития, бизнеса и финансовой сферы. 

Развитие цифровых технологий оказывает значительное влияние на экономику, 

вызывая преобразования на различных уровнях: государственном, региональном, местном. 

Как отмечается в Стратегии цифрового единого рынка для Европы, менее чем через 

десять лет основные виды экономической деятельности будут зависеть от цифровых 
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экосистем, интеграции цифровой инфраструктуры, аппаратного и программного 

обеспечения, приложений и данных[15]. 

В современных условиях императивы социально-экономического развития региона 

ставят масштабную задачу - перейти от развития телекоммуникационной 

промышленности и реализации отдельных ИТ-проектов к комплексной цифровой 

трансформации и построению цифровой экономики. 

Целью развития цифровой экономики в регионе является создание благоприятных 

условий для развития институтов цифровой экономики и интеграции в глобальное 

информационное общество путем качественного изменения структуры и системы 

управления экономическими активами. 

Цифровая трансформация в регионе позволит решить ряд задач: 

 рост инвестиционной привлекательности региональной цифровой экономики, что 

увеличит объем инвестиций в региональные проекты; 

 повышение темпов роста валового регионального продукта и производительности 

труда за счет производства цифровых трансформационных процессов в различных 

секторах экономики и системы управления; 

 снижение трудоемкости и, как следствие, сокращение расходов в секторе 

государственного управления; 

 сокращение цикла принятия управленческих решений и повышение 

эффективности; 

 повышение эффективности электронных услуг, уровня цифровой грамотности 

населения и цифровых компетенций бизнеса. 

Развитие процесса цифровой трансформации связано с созданием новых цифровых 

продуктов, услуг, сервисов, информационных технологий, цифровых платформ. В 

настоящее время приоритетным направлением развития цифровой экономики в регионе 

является использование цифровых платформ. 

Изначально использование цифровых платформ было прерогативой крупных и 

высокотехнологичных компаний; на современном этапе цифровые платформы доступны 

более широкому кругу пользователей. 

Необходимость развития цифровых платформ связана, прежде всего, со сложностью 

управления процессами цифровой экономики, которые требуют эффективной, понятной и 

удобной организационной формы. В то же время деятельность государств должна быть 

направлена на объединение участников информационной деятельности и создание 

необходимых условий для развития информационных и цифровых платформ. 

Начиная с 2011-х годов в сфере финансового менеджмента постепенно внедряются 

новые платформы и инструменты для организации информационных потоков. 

Первая цель заключается в повышении уровня прозрачности процедуры принятия 

решений и результатов деятельности в государственном секторе. Для различных 

пользователей в рамках данной системы доступны такие документы, как отчетные данные, 

проекты, прогнозы. 

Международное бюджетное партнерство проводит исследование открытости 

бюджета, в рамках которого рассчитывается интегральный показатель прозрачности 

информации о государственных финансах. 

Цель внедрения цифровых технологий в сферу государственного (регионального) 

управления заключается в повышении его качества, включая качество государственных 
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услуг и качество управления реализацией национальных проектов (программ) для 

обеспечения стабильного социально-экономического развития региона. 

Обзор и синтез современных научных публикаций, аналитических материалов 

отечественных и зарубежных исследователей и экспертов позволяет выделить ключевые 

элементы модели цифровой трансформации на уровне региона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

На рисунке 1 представлена модель цифровой трансформации регионального  

управления. 
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(регионального) управления за счет увеличения скорости обмена информацией, создания 

потенциала для постоянного мониторинга социально-экономического развития и принятия 

своевременных оперативных решений, использования инструментов для информационно-

технологической поддержки рабочих процессов, снизит уровень зависимости от 

человеческого фактора. 

Цифровую экономику можно воспринимать как хозяйственную деятельность, где в 

качестве ключевого фактора производства используется информация в цифровом виде, а 

также обработка больших объемов данных, после чего они используются для анализа. 

Если сравнивать с более привычными формами хозяйствования, таким образом можно 

повлиять на эффективность отдельных видов производства, технологий и оборудования. 
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В нынешних условиях кредитный портфель определяет качество банковской 

кредитной политики. Создавать кредитный портфель начинают после того, как поставлена 

цель кредитной деятельности банка, после того, как выработана стратегия кредитной 

политики банка.  

Опираясь на кредитную политику, устанавливаются пределы кредитования по 

срокам, отраслям и т.д. По этой причине важен регулярный мониторинг соответствия 

структуры кредитного портфеля установленным параметрам.  

Прежде чем предоставить кредит, необходимо проанализировать соответствие 

объекта, который желает получить кредит, кредитной политике банка. Важно понять, 

способен ли клиент выплачивать кредит.  

Оценка способности клиента выплачивать кредит не должна осуществляться только с 

помощью анализа финансовых итогов деятельности. Стоит отметить, что менеджмент и 

маркетинг предприятия – гарантия своевременной выплаты кредита и процентов по нему 

[1, 25-37].  

Естественно, качество кредитного портфеля зависит не только от его структуры, но и 

от поставленных задач кредитной политики. Помимо этого, от состояния кредитного 

портфеля зависят итоги кредитных операций банка. Именно поэтому регулярный 

мониторинг способствует нахождению отклонений от норм и разработке мер по их 

устранению в дальнейшем. 

Регулирование кредитного портфеля – одна из основных составляющих кредитной 

политики банка. В таком регулировании большую роль играет изменение системы 

управления сроками активов и пассивов, доходностью. Все источники ресурсов имеют 

свои неповторимые черты и требования.  

Существует подход к управлению ресурсами, заключающийся в способе 

преобразования финансовых ресурсов, оценивающем все источники средств в 

индивидуальном порядке. Реализовать цели по регулированию кредитного портфеля 

можно в том случае, если будут сформулированы принципы, которым будет подчиняться 

система управления кредитного портфеля.  

Л.В. Ильина и К.Н. Никитин, исследуя систему управления портфелем банковских 

ссуд, абсолютно обоснованно определяют принципы управления кредитным портфелем 
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как базовые начала, основополагающие правила, которые следует учитывать при выборе 

конкретных способов и процедур кредитного менеджмента в рамках портфельных 

подходов к управлению кредитами [6,189].  

При этом в научной литературе, а также в деятельности современных коммерческих 

банков не существует конкретного закрытого перечня принципов, которые бы являлись 

основополагающим началом для системы управления в целом. Между тем, по мнению 

автора, систематизация принципов управления кредитным портфелем является 

эффективным способом повышения его качества. В связи с этим важно проанализировать 

научную литературу и результаты банковской деятельности на предмет определения 

оптимальных принципов системы управления кредитным портфелем коммерческого 

банка.  

Так, А.В. Славянский выделяет такие принципы управления кредитным портфелем, 

как:  

- кредитная политика банка определяет его доходность и финансовую стабильность. 

Кредитный портфель влияет на капитальную базу банка, структуру его пассивов, 

менеджмент банка;  

- при исследовании кредитного портфеля изучаются все группы кредитов;  

- регулирование кредитного портфеля состоит из регулярного изучения кредитной 

деятельности банка;  

- регулярный анализ кредитного портфеля осуществляется благодаря данным о 

структуре кредитного портфеля, которые способствуют принятию верных решений;  

- банки производят анализ, опираясь на собственные аналитические возможности и 

опыт иностранных и отечественных коллег [8,23].  

Вышеприведенный перечень принципов представляется весьма размытым, 

неконкретным и больше схожим с различными теоретическими положениями, 

касающимися управления кредитным портфелем, чем с принципами управления. 

Указанный перечень достаточно трудно проанализировать, поскольку он не 

классифицирован, а сами принципы не поименованы. Только лишь раскрытия содержания 

принципов явно недостаточно для эффективного их внедрения в систему управления 

кредитным портфелем.  

Р.Т. Балакина и П.В. Галдецкий, анализируя теоретические аспекты управления 

кредитным портфелем, приводят такие принципы управления, как:  

- взаимозависимость (ориентированность не только на кредитную сферу, но и на 

регулирование иных банковских сфер);  

- составной характер портфеля (регулирование не только всего кредитного портфеля, 

но и его отдельных частей);  

- систематичность анализа (регулярное исследование кредитного портфеля в 

динамике, а также сопоставление его показателей со среднебанковскими значениями);  

- формализация анализа и управления (регулирование должно основываться на 

критериях, которые установлены самим банком);  

- многоступенчатость управления (регулирование кредитного портфеля происходит и 

на уровне всего банка, и на уровне его подразделений) [2,198].  

Вышеуказанный перечень принципов управления схож с принципами, которые 

предлагает А.В. Славянский, вместе с тем, он носит более конкретный и четкий характер 

[2, 198].  
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Наибольшее исследование принципы управления кредитным портфелем 

коммерческого банка получили в работе Т.В. Гребеник [4, 30]. Так, автор предлагает 

разделить принципы регулирования качества кредитного портфеля на:  

- основные (формирование процесса управления качеством портфеля всего банка);  

- дополнительные (регулирующий процедуру создания кредитного портфеля).  

Исходя из этой классификации, автором были выявлены, сформулированы и 

ранжированы принципы управления кредитным портфелем. При этом определение 

принципов регулирования кредитного портфеля строилось на изучении 

функционирующих объективных законах и закономерностях кредитной деятельности.  

Изучение этих законов с научной точки зрения помогло выделить такие принципы 

регулирования кредитного портфеля, как:  

1. целеполагание – управление для получения банком приемлемой процентной 

прибыли при достаточном уровне ликвидности и кредитного риска;  

2. комплексность – исследование всех сторон деятельности банка для определения 

степени кредитного риска, ликвидности и прибыльности кредитного портфеля;  

3. иерархичность – регулирование качества кредитного портфеля на всех ступенях 

деятельности банка;  

4. полнота анализа - анализ показателей способности заемщика выплачивать кредит, 

что помогает определить уровень кредитного риска как одного из критериев качества 

портфеля банка;  

5. открытость – склонность качества кредитного портфеля находиться под влиянием 

множества внешних и внутренних факторов;  

6. непрерывность – регулирование качества портфеля во время всего срока действия 

кредитного договора, заключенного между заемщиком и банком;  

7. последовательность – сохранение неразрывной связи всех этапов управления 

качеством кредитного портфеля;  

8. принцип динамизма и перспективы – анализ факторов, которые оказывают 

влияние на качество портфеля банка, а также прогнозирование из воздействия на 

перспективу.  

Следует назвать дополнительные принципы, которые позволяют сформировать 

кредитный портфель с качественными особенностями. К данным особенностям относятся:  

1. приоритетность – уделяется пристальное внимание большим кредитам с более 

длительным сроком пользования;  

2. избирательность – выдача кредитов заемщикам со стабильным бизнесом, с 

положительной кредитной историей;  

3. сбалансированность – стоимость и сроки выдачи кредита соответствуют срокам 

заимствования;  

4. гибкость – регулярное изменение объема и структуры портфеля.  

Из вышесказанного следует вывод, что важнейшим элементом системы управления 

кредитным портфелем являются принципы управления, четкий перечень которых в 

настоящее время отсутствует и нуждается в разработке.  
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Страховой сегмент являясь составным элементом финансового рынка страны, где 

предметом купли-продажи являются страховые продукты, которые отличаются 

потребительскими свойствами от других финансовых инструментов (кредитов, ценных 

бумаг, валюты и т.д.). Специфика функционирования данного сегменте связана с тем, что 

организация страховой деятельности связана с формированием страхового фонда в 

денежной форме, используемого традиционно для выполнения функции по компенсации 

потерь субъектов рынка- населения, финансовых и нефинансовых предприятий и 

учреждений, государства и ее организаций при наступлении страховых событий (случаев) 

в виде выплаты страховых взносов (премий). В современных условиях, помимо 

традиционной функции, значительная часть свободных денежных ресурсов страхового 

фонда активно используется для инвестирования виде размещения в разного рода активы, 

как финансовые, так и реальные, с целью получения дополнительной прибыли.  

Как показывает мировой опыт, этому способствует налаживание устойчивых и 

долгосрочных финансовых отношений страхового сегмента с остальными сегментами 

http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2011/section04.html
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финансового рынка- ценными бумагами, кредитным и валютным сегментами, где 

страховые организации могут временно размещать свободные страховые резервы. Так, 

вложения свободных страховых резервов возможны в финансовые (ценные бумаги, 

кредиты, депозиты, иностранную валюту, кредиторскую задолженность и т.д.) так и в 

материальные (строительство жилья, недвижимости и т.д.) активы. Это обеспечивает им 

диверсификацию каналов доходов и получения дополнительной прибыли, рост 

рентабельности и повышение финансовой устойчивости, увеличение собственного 

капитала и страховых резервов. В условиях Таджикистана важно обеспечить эффективную 

реализацию функции по страхованию рисков, особенно связанных с предпринимательской 

и инновационной деятельностью, обеспечению аккумулирования и трансформации   

свободных сбережении и накоплений в денежной форме в инвестиционные ресурсы на 

цели инновационного развития реального сектора и снижения их рисков. Соответственно, 

необходимо обеспечить опережающее развитие страхового сегмента финансового рынка 

Таджикистана в перспективе параллельно с сегментом обращения ценных бумаг, особенно 

его вторичного подсегмента обращения корпоративных ценных бумаг. 

 В сложившихся условиях, отечественные кредитные организации, преимущественно 

крупные банки и микрофинансовые организации, вынуждены использовать отдельные 

элементы страховой деятельности для снижения рисков в своей деятельности, как 

отражения глобальной тенденции к универсализации финансовых институтов. Так, ими 

применяются такие страховые инструменты как внедрение лимитов по размеру выдачи 

кредитов, их диверсификации по отраслям, по видам валют, срокам выдачи и т.д. 

Внедряются дополнительные процедуры по изучению и оценке потенциала 

кредитоспособности и рисков клиентов-заемщиков. Кроме того, предусматриваются 

страхование имущества заемщика, выступающего в качестве залогового обеспечения. 

Однако, они сужают инвестиционный потенциал развития реального сектора, так как 

ограничивают доступ для получения кредитов для большей части функционирующих 

предприятий. Положение особенно тревожно для сети создаваемых новых инновационных 

предприятий, особенно малые и средние, которые не получить кредиты, учитывая наличие 

высоких рисков в период их становления. В настоящее время они не находят поддержку и 

со стороны страховых компаний. Учитывая ограниченную мотивацию страховых 

компаний в направлении страхования банковских кредитов, общей деятельность 

заемщиков, отдельные отечественные банки начали создавать собственные дочерние 

страховые компании. В частности, ОАО «Банк Эсхата» и ОАО «Ориенбанк» создали 

собственные дочерние страховые компании. Это позволило активизировать 

взаимодействие банков и страховых компаний, создавая благоприятные условия для 

интеграции кредитного и страхового сегментов на финансовом рынке. Однако, в данном 

случае, на наш взгляд, возможен скрытый рост системных финансовых рисков, в виде 

концентрации в рамках одного крупного финансового института как банк, 

консолидированной банковской и страховой деятельности. Это связано с тем, что в 

условиях негативной конъюнктуры на финансовом рынке, под воздействием совокупности 

внешних и внутренних факторов, могут проявиться и концентрироваться риски, в том 

числе скрытые, которые не могут быть полностью застрахованными, включая их 

эффективное перераспределение между другими участниками финансового рынка. 

Соответственно, это может стать источником роста общей финансовой нестабильности 

отечественного финансового рынка, включая передачу отрицательных импульсов в 

функционирование национальной экономики, а также на внешние финансовые рынки, 

согласно эффекта «домино» или «нейронных связей».  
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В республике, к сожалению, недостаточно развита и перестраховочная страхования 

деятельность, включая отсутствие широкой сети перестраховочных компаний. На данном 

подсегменте функционирует лишь одна национальная компания. Причинами его низкого 

уровня развития связаны с политикой протекционизма отечественного финансового 

рынка, наличие организационных барьеров, включая первоначальные весомые 

финансовые средства для формирования уставного капитала создаваемых 

перестраховочных обществ, получения ими лицензии, высокие требования к 

руководящему составу и т.д.  

В настоящее время, отечественные страховые организации республики крупные 

риски перестраховывают в иностранных страховых компаниях. Так, например, одна из 

крупнейших страховых компаний как ГУП «Точиксармоягузор» проводить 

перестраховочные операции в иностранных перестраховочных организациях, 

функционирующих на развитых и развивающихся финансовых рынках. Например, на 

развитом финансовом рынке Великобритании в перестраховочных компаниях AON 

GROUP LTD, GROUP HIC, США - в компаниях «Брейсвеял», «Петерсон», а также 

развивающемся финансовом рынке стран с переходной экономикой как Российской 

Федерации - в компаниях «Ренессанс страхование», «Росэнерго», «Триада», «Антарес», 

«Жива», «РОДОС», «Система страхование», «Военная страховая компания» и др.), и 

Республики Беларусь - в компании «Белгосстрах».  

Другим негативным явлением на страховом сегменте является устаревшая и 

неэффективная модель функционирования страховых компаний. Последняя проявляется, в 

частности, значительном превышении объемов собранной страховой премии над 

страховыми выплатами (см. таблицу 1).  

Таблица 1. 

Динамика собранной премии и выплат по видам страхования по Таджикистану, 

тыс. сомони* 

Годы 

Обязательное страхование Добровольной страхование 

Страхова

я премия 

Страхова

я выплата 

доля 

страховых 

выплат к 

страховой 

премии, в 

%, 

Страхова

я премия 

Страхова

я выплата 

доля 

страховых 

выплат к 

страховой 

премии, в 

%, 

2005 8631,8 932,7 10,8 15947,0 5929,0 37,2 

2010 33852,5 5032,3 14,9 73704,6 10803,8 14,6 

2016 33469,5 1951,6 5,8 90491,7 5018,4 5,5 

2017 55948,2 3029,3 5,4 179896,5 8522,3 4,7 

2018 61393,8 1586,1 2,6 172262,8 90321, 5,2 

*Источник: Сайт Национального банка Таджикистан, 

http://www.nbt.tj/ru/sugurta/bozori-sugurtavi/2018/1-yanvari-soli-2018.php, дата просмотра 

2802.2019.  

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что в 2005 г.  средний уровень 
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страховых выплат (компенсаций) составлял по обязательным видам страхования - 10,8 % и 

по добровольному страхованию - 37,2%. Однако, к 2018 г. сложилась негативная 

тенденция снижения доли страховых выплат в структуре страховых премий, 

соответственно по обязательным видам - до 2,6 % (или на - 8,2 п.п.), и по добровольным 

видам - до 5,2 % (- 32,0 п.п.). В среднем страховые выплаты сократились с 14% в 2010 г. до 

5,9 % в 2018 г.  или на - 8,1 п.п. Использование сложившейся бизнес-модели развития 

представляет серьезную проблему на пути развития страхового сегмента и финансового 

рынка в целом. То есть, страховые организации в Республике Таджикистан в условиях 

слабой внутренней   конкуренции, низкого уровня развития финансового рынка и его 

остальных сегментов, ограниченно принимают на себя риски, предлагают ограниченный 

перечень страховых инструментов, которые характеризуются низкой вероятностью 

наступления страховых случаев, искусственно завышенными оценками рисков, а 

соответственно, высокими тарифами на свои услуги, недоступные для большей части 

субъектов реальной экономики. В ее рамках страховые компании широко применяют 

негативную практику неофициальной выплаты части собранной страховой премии 

руководству компаний, которое осуществило официально страхование рисков. При этом 

обе стороны «договариваются» о последующем неофициальном снятии взаимных 

обязательств.[4] Соответственно, необходимо перейти от существующей неэффективной, 

потребительской модели функционирования страховых компаний, к современной модели 

их развития, нацеленного на инновационную поддержку развития реального сектора 

экономики.  

С одной стороны, в условиях, когда доля остающейся в распоряжении страховых 

компаний поступившей страховой премии высока, снижает их заинтересованность как в 

разработке новых инновационных финансовых страховых инструментов, особенно 

долгосрочных (долгосрочное страхование жизни), так и в поиске возможностей доходного 

и надежного инвестирования свободных финансовых ресурсов на инновационные цели, 

особенно длинных финансовых ресурсов. 

С другой стороны, слабое развитие такого сегмента финансового рынка как ценных 

бумаг, его вторичного подсегмента и деривативов, а также отсутствие сети небанковских 

финансовых организаций, являющимися институциональными инвесторами, приводит к 

слабой инвестиционной активности как страховых компаний, так и предприятий реального 

сектора. Хотя в странах с развитым финансовым рынком и его страховым сегментом, 

страховые компании представляя собой крупных институциональных инвесторов, 

получают значительные доходы от эффективной инвестиционной деятельности, 

посредством размещения свободных страховых резервов в покупку корпоративных 

ценных бумаг промышленных предприятий, в деривативы (валютные свопы и опционы), 

одновременно финансируя и хеджируя риски реализуемых долгосрочных инвестиционных 

проектов. Кроме того, страховые организации в странах с высоким уровнем развития 

финансового рынка обеспечивают средний уровень выплат (компенсаций) финансовых 

потерь от реализации всевозможных рисков, включая и предприятия реального сектора, в 

диапазоне от 70 до 90% и выше, например,  в Российской Федерации этот уровень 

составляет около 70%, а в развитых странах – достигает 90% и выше. Другими словами, 

высокий уровень страховых выплат поддерживает устойчивое финансовое положение 

предприятий реального сектора даже при реализации рисков в ходе их инвестиционной и 

хозяйственной деятельности, обеспечивая, тем самым, в масштабе всей экономики 

устойчивый инновационный рост. 

Анализ развития страхового сегмента показывает, что в Республике Таджикистан 
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уровень развития страхования и соответственно, его способность содействия 

инновационному развитию реального сектора, находится на весьма низком уровне.  

Одновременно, в настоящее время сегмент страхования является одним из 

перспективных сегментов финансового рынка и экономики Таджикистана в целом. В этой 

связи большое внимание его развитию уделяется со стороны государства, включая 

совокупность принятых Указов Президента РТ, Постановлений Правительства Республики 

Таджикистан, дающие импульсы развитию отрасли страхования.  

Так, например, приняты Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 

октября 2016 года, №408 «О вопросах Государственной службы страхового надзора» и 

Указ Президента Республики Таджикистан от 13 марта 2017 года, № 851 «О возложении 

на Национальный банк Таджикистана полномочий страхового надзора» с целью 

дальнейшего формирования конкурентного рынка страховых услуг, развития современных 

видов и повышения качества страховой деятельности, увеличения капитализации и 

обеспечения финансовой устойчивости страховщиков, расширения их региональной сети и 

т.д.  

Дополнительно было принято решение о передаче функций по регулированию и 

надзору за развитием страхового рынка из ведения Министерства финансов Республики 

Таджикистан в полномочие Национального банка Таджикистана. Так, на сегодняшний 

день в составе Национального банка Таджикистана образовано Управление страхового 

надзора виде отдельного структурного подразделения. Функцией данного управления 

является осуществление целей и задач по обеспечению надзору и регулированию 

эффективного развития страховых услуг, защиту прав и законных интересов 

страхователей и государства. Управление осуществляет регулирование и надзор, включая 

лицензирование, ведение единого государственного реестра профессиональных 

участников страхового рынка, формирует учёт и отчётность, а также координирует работу 

в сфере развития страхового рынка. То есть, создаются юридические и организационные 

предпосылки для регулирования и надзора за формированием и развитием финансового 

рынка как системы интегрированных сегментов со стороны Национального банка 

Таджикистана как мегарегулятора.  

В этом направлении, предлагаем в ближайшей перспективе (до конца 2020 г.)  

передать функции Агентства по развития ценных бумаг из состава Министерства 

финансов Республики Таджикистан в полномочие Национального банка Таджикистана. 

Это обеспечило бы переход к кросс-секториальному регулированию и надзору за 

развитием финансового рынка как системы интегрированных сегментов со стороны 

единого мегарегулятора, обеспечив сбалансированное и комплексной развитие всех его 

внутренних сегментов.  

Это требует принятия дополнительных мер по регулированию, включая 

стимулированию, развития страхового сегмента финансового рынка, включая следующие 

направления: 

- защиту добросовестной конкуренции на страховом рынке, направленное на 

пресечение злоупотреблений страховыми организациями в условиях протекционизма 

внутреннего рынка; 

- осуществление эффективного и действенного государственного надзора за ростом и 

концентрацией капитала на страховом сегменте;  

- пресечение установления необоснованно высоких тарифов на страховые услуги; 

- смену существующей неэффективной потребительскую модель функционирования 

страховых компаний, на современную модель их инновационного развития;  
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- обеспечение широкого  охвата  страховыми  компаниями  потенциального рынка 

страховых услуг страны; 

- увеличение возможности генерации длинных инвестиционных финансовых 

ресурсов, включая разработку и внедрение соответствующих страховых продуктов, 

включая долгосрочное страхование жизни населения сроками свыше 20 лет; 

- широкое использование деривативов, помогающих трансформировать короткие по 

срокам ресурсы в длинные по срокам инвестиционные вложения с минимальными 

рисками и потерями; 

- усилить возможности страховых компаний республики по страхованию крупных 

рисков, создав условия для расширения как сети отечественных перестраховочных 

организаций, так и расширения, и осуществление перестраховочных операций на внешних 

рынках и иностранных страховых компаниях;  

- расширить перечень предоставляемых страховщиками видов страховых услуг и 

обеспечить высокие темпы их расширения;  

- активизировать инвестиционную деятельность страховых организаций за счет 

налаживания эффективного взаимодействия с остальными сегментами национального 

финансового рынка и субъектами реальной экономики ; 

- либерализовать национальный страховой сегмент и допустить на него в разумных 

границах участие иностранных страховых организаций, включая создание их филиалов;  

- обеспечить присутствие страховых организаций по всей территории страны, 

включая диверсификацию каналов предоставления страховых услуг за счет развития 

агентских соглашений с кредитными и иными финансовыми институтами и используя 

мобильные способы доступа к услугам.  

- увеличить размер уставного капитала национальных страховщиков  для 

обеспечения их финансовой стабильности  и т.д. 

Вышеизложенное свидетельствует, что в Республике Таджикистан актуальной 

остается проблема научно-обоснованного формирования и развития страхового сегмента в 

рамках финансового рынка.  

Предложенные меры по развитию страхового сегмента обеспечат в перспективе до 

2050 г. его формирование как  дееспособного и эффективного сегмента финансового 

рынка, результаты  деятельности которого оказывают существенную поддержку 

инновационному развитию реального сектора и национальной экономики в целом, 

обеспечивая широкую доступность всего перечня страховых финансовых инструментов и 

продуктов на базе свободной  конкуренции с остальными сегментами и финансовыми 

институтами финансового рынка по аккумулированию и эффективному размещению  

свободных денежных сбережении в денежной форме в виде инновационных финансовых 

инструментов.  
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Регион является интегралом, формирующим материальную базу продовольственной 

безопасности страны в целом.  

Роль региона в обеспечении продовольственной безопасности определяется как 

создание условий и показателей, обеспечивающих независимость его экономики, 

способность удовлетворения потребности населения продовольственной продукцией 

собственного производства. 

В частности  профессор Мадаминов А.А. утверждает, что в Таджикистане и 

Согдийской области для удовлетворения потребности населения продовольственной 

продукцией собственного производства имеются возможности «…в республике, если 

исключить регионы со значительной горной территорией (Файзабад, Ашт, Айни, Варзоб, 

Гиссар, Бальджувон, Ховалинг, Сари Хисор, Мургоб, районы Раштский зоны и Хатлонской 

области), где сохранилась богатейшая природа, есть все условия для сельскохозяйственной 

деятельности. С этой точки зрения республика имеет возможность стать образцом 

развития горного сельскохозяйственного производства в гармонии с окружающей средой. 

Разумное использование названных территорий будет особым вкладом в решение вопросов 

продовольственной независимости»7. 

Согдийская область развита в технологическом и социальном отношении и 

характеризуется растущей долей ВРП с 24,7% (2012) до 27,3% в 20178. ВРП сельского 

                                                             
7Мадаминов А.А. Проблемы устойчивого развития аграрного сектора Таджикистана. Душанбе. 

ТАУ, 2006. –  С.265. 
8Статистический ежегодник// Главное управление Агентства постатистике при Президенте 

Республики Таджикистан –  2018. –  С.291. 
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хозяйства составляет 28,9 % (7116439,4 тыс. сом, а ВВП сельского хозяйства Республики 

Таджикистан 24576,0 млн. сомони. 

В регионе функционируют 63 475 ед. предприятий, что составляет 38,5 % общего 

количества по республике (164 632ед.)9. В экономике региона эффективно функционируют 

хозяйствующие субъекты различных форм, в которых занята основная часть активного 

населения. 

Исходя из определённых Президентом в послании стратегических задач, в 2015 году 

в Республике Таджикистан была принята «Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года»10. 

В настоящее время в рамках действующих программ в сфере продовольственной 

безопасности могут быть выделены следующие приоритеты: 

- «обеспечение наличия и доступности продовольствия (физического и 

экономического доступа) на основе устойчивого развития сельскохозяйственного сектора; 

- обеспечение продовольственной безопасности и обеспечение населения здоровой 

пищей (в частности, уязвимых групп населения); 

- стабильное обеспечение продовольствием»11. 

Данные приоритеты определены в соответствии с международными принципами и 

нормами и являются неотъемлемой частью государственной экономической политики12. 

Следует отметить, что при реализации вышеуказанных стратегий, обеспечивающих 

продовольственную безопасность, основная роль отводится Согдийской области как 

наиболее развитому в технологическом и социальном отношениях региону. 

Роль региональной экономики в обеспечении продовольственной безопасности 

страны усиливается при ведении политики высокоэффективного индустриального 

производства. Это возможно: 
- при структурной политике и предотвращении деиндустриализации в национальной 

экономике в целом и в региональной экономике в частности; 

- при росте инвестиционной активности производства продовольственной 

продукции; 

- при эффективном и строгом режиме экономии использования производственных 

ресурсов; 

- при обеспечении открытости экономики с учетом защиты внешнеэкономических и 

продовольственных интересов страны. 

По нашему мнению, в мире нет ни одного государства, население которого было бы 

полностью обеспечено всеми видами продовольственных продуктов отечественного 

производства. 

В Таджикистане на национальном уровне лишь 1/3 объёма продовольственных 

продуктов производит сявнутри страны, в сельских районах 40% пищевых продуктов 

                                                             
9Статистический ежегодник Согдийской области 2018 // Главное управление Агентства по 

статистике при Президенте РТ –  2018. –  С.189. 
10Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года//Утверждена 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 01 августа 2012 года, №383. 
11Там же. 

12Закон Республики Таджикистан «О продовольственной безопасности» от 29 декабря 2010 года, 

№ 671.(в редакции закона Республики Таджикистан от27.11.2014 г., № 1158). 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=72343
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являются продуктами собственного производства, в Душанбе и в других городах 

республики продукты питания в основном покупаются13. 

Нами уже отмечалось, что критерием продовольственной безопасности страны 

можно считать обеспеченность населения собственными продовольственными товарами 

на 80%. При этом импорт 20% продовольствия не нарушает продовольственную 

безопасность страны и способствует интеграции своей пищевой промышленности в 

мировое хозяйство. 

Основываясь на том положении, что продовольственная безопасность – это, прежде 

всего, способность национальной и региональной экономики обеспечить население 

продовольствием собственного производства и возможность импортозамещения и 

интеграции в мировое хозяйство. 

Установлено, что роль и возможности региональной экономики в обеспечении 

продовольственной безопасности страны выражаются и оцениваются динамикой 

макроэкономических показателей. Так, по предварительным данным Главного управления 

финансов Согдийской области, доходная часть областного бюджета на 1 января 2018 года 

исполнена на 104,0% от уточнённого плана и составила 1607805,6 тыс. сомони. Расходная 

часть областного бюджета за этот период составила 1569807,2 тыс. сомони или 99,9% от 

доходов. 

Анализ макроэкономических индексов Согдийской области за 2017 год говорит о 

том, что по всем показателям наблюдается рост, что означает увеличение производства 

продовольственной продукции по многим компонентам. Тем самым снижается острота 

нехватки продовольствия, снижаются цены на продукты питания, что сокращает его 

импорт и увеличивает степень продовольственной обеспеченности.  

Всё это в комплексе демонстрирует роль региона в обеспечении продовольственной 

безопасности страны. 

Многочисленными исследованиями установлено, что результаты работы 

структурных подразделений сельского хозяйства Согдийской области оказывают 

существенное влияние на степень обеспечения (достижения) продовольственной 

безопасности страны. 

Одним из основных структурных элементов обеспечения продовольственной 

безопасности Согдийской области является растениеводство. 

Продукция растениеводства покрывает потребности собственного населения, тем 

самым участвуя в обеспечении продовольственной безопасности страны. Так, за 2017 год 

по всем категориям хозяйств области произведено 480551,1 тонн овощей (прирост 4,9% по 

сравнению с 2016 годом), 117445,4 тонн хлопка-сырца (прирост 37,2%), 132935,8 тонн 

бахчевых (прирост 12,1%), 123744,0 тонны фруктов (прирост 9,8%) и 57123,1 тонн 

винограда (прирост 2,9%). 

За 2017 год в общественных и дехканских (фермерских) хозяйствах Согдийской 

области убрано и обмолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) с площади 

101,7 тыс. гектаров: в частности, намолочено 211,4 тыс. тонн зерна, с урожайностью 20,8 

центнера с каждого гектара. 

Здесь необходимо отметить, что снижение продуктивности производства картофеля 

и его неурожай привели к его дефициту, вынудив увеличить его импорт из Пакистана. Это 

увеличивает продуктовую зависимость, снижает степень продовольственной безопасности 

страны. 

                                                             
13Обзор бюджета домохозяйств. Душанбе, 2017. –  С.125 – 134. 
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Особая роль в обеспечении продовольственной безопасности принадлежит 

общественным и дехканским (фермерским) хозяйствам Согдийской области. За 2017 год в 

общественных и дехканских (фермерских) хозяйствах Согдийской области овощей убрано 

с площади 8143,3 гектара и собрано 230,6 тыс. тонн с урожайностью 283,2 центнера с 1 

гектара и 279,6 тонн овощей собрано с парников.  

За 2017 год на сельскохозяйственных предприятиях и в дехканских (фермерских) 

хозяйствах области проведён озимый сев на площади 1543,3 гектара, из них на 1464,8 

гектарах - лук и на 78,5 гектарах чеснок. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года сельхозкультур посеяно на 34,0% больше. 

Вторым значимым элементом, показывающим роль региона в обеспечении 

продовольственной безопасности страны является уровень развития животноводства 

Согдийской области. 

Животноводство региона обеспечивает население продукцией животного 

происхождения, сокращая её импорт и увеличивая степень продовольственной 

безопасности страны. 

Таким образом, на 1 января 2018г. по всем категориям хозяйств Согдийской области 

количество крупного рогатого скота достигло около 631 тыс. голов, в том числе 4,8 тыс. 

голов овец и коз (0,8%), 46,5 тыс. голов птиц (3,2%), что больше по сравнению с прошлым 

годом в 4,1 раза.  

Вместе с тем, увеличение производства продовольственной продукции в Согдийской 

области привело к росту индекса потребительских цен на одни товары при снижении цен 

на другие товары. В целом за период с начала 2017 года индекс потребительских цен по 

области возрос на 6,1%. Среднемесячные темпы инфляции в потребительском секторе 

составили 0,5 % (в аналогичном периоде прошлого года этот показатель также составлял 

0,5 %). Индекс потребительских цен по Согдийской области за 2017 г. составил 106,9 %, в 

т. ч. на продовольственную продукцию - 109,1%14. 

Таким образом, анализ макроэкономических показателей деятельности Согдийской 

области показывает, что роль региона в обеспечении продовольственной безопасности 

страны огромна.  
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Резюме 
 

В статье рассматривается роль региона в создании материально-технической базы 

обеспечения продовольственной  безопасности. Материально-технической базы (МТБ) 

региональной экономики, позволяющей значительно увеличить производство продукции 

продовольственного назначения,  особенно с учётом её роли в обеспечении (достижения) 

продовольственной безопасности страны. Продовольственная безопасность – это, прежде 

всего, способность национальной и региональной экономики обеспечить население 

продовольствием собственного производства и возможность импортозамещения и 

интеграции в мировое хозяйство, рассмотрим эффективность региональной экономики в 

производстве продовольственной продукции.  

 

Summary 
 

The article considers the role of the region in creating the material and technical base for 

ensuring food security. The material and technical base (MTB) of the regional economy, which 

allows to significantly increase the production of food products, especially taking into account its 

role in ensuring (achieving) food security of the country. Food security is, first of all, the ability 

of the national and regional economy to provide the population with food of its own production 

and the possibility of import substitution and integration into the world economy, consider the 

effectiveness of the regional economy in the production of food products. 
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Insufficiency, lack or absence of free financial resources forces economic entities to resort 

to banking services provided in the form of credit services. Here, the main sources of debt 

resources can be the banks' own savings or foreign credit tranches attracted by them. 

During the years of sovereignty, especially at the creative stage of development of 

Tajikistan, that is, from 2000 to the present, an important place in the provision of banking 

services is given to own funds, i.e. bank savings. Since externally attracted resources can become 

a burden in the future activities of banks. 

It should be noted that in modern conditions, under the influence of globalization processes 

and the impact of world crises, the national economy of Tajikistan is experiencing a decrease in 

business activity due to insufficient financial resources. This causes that the issues of banking 

investment in the real sector come to the fore, which is largely determined by the development of 

the banking system. 

We assume that at the current stage of development of Tajikistan, the problems of effective 

allocation of investment resources among the structures of small and medium-sized businesses 
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should be given the main attention. In this regard, first of all, the creation of stabilization business 

funds at our own expense is appropriate. This allows them to actively participate in increasing the 

level of employment, as well as in maintaining the socio-economic base of the country. The main 

functions and tasks of the "business fund" should consist of the following measures: 

 support for small and medium-sized businesses through concessional lending and 

subsidies; 

 to stimulate the development of infrastructure sectors within the republic in order to 

create a favorable business environment; 

 promote the expansion of real production by small and medium-sized businesses through 

the development of leasing, provide it with technical means and equipment; 

 provide marketing services to small and medium-sized businesses through analysis, 

research and other activities. 

The main sources of monetary resources or income for the formation of a business fund in 

the domestic banking system should consist of the banks' own resources, accumulated at the 

expense of their profits. We believe that if annually about 40% of the profits of banks are 

accumulated in such funds, then this is quite enough to form a solid base for expanding the 

activities of business structures at a certain stage.[2] 

Since in the conditions of market economy, where the states do not give guarantees of 

providing jobs to anyone, the creation of favorable conditions for the development of small and 

medium-sized businesses is becoming one of the priorities of the country's government. In this 

regard, assistance in the organization of special microfinance institutions aimed at financing 

economic entities, in terms of solving unemployment problems, as well as mitigating 

disproportions and shocks in economic life, seems appropriate. 

Consequently, the following can also be attributed to the main tasks of business funds 

formed in the banks of the republic: 

 provide assistance in finding new jobs by organizing job fairs and advertising on the 

basis of concessional financing, as well as providing material and financial support for a certain 

period of time; 

 improve the skills of labor resources; 

 organize special labor fairs in labor-surplus regions; 

 to train labor resources in new professions in a shorter time at the expense of skilled 

workers and employees. 

In the implementation of these tasks, in terms of overcoming unemployment, promoting the 

development of small and medium-sized enterprises, banks can be a locomotive. Therefore, the 

state needs and needs to interest all subjects of the banking system in creating such funds and 

improving the provision of banking services in the light of the intensification of production 

activities throughout the country. 

The successful operation of the bank is currently impossible without a serious attitude to its 

own financial stability, which means its ability to fulfill its short and long-term obligations in any 

business environment. However, the interest rate, which is set on credit resources of "business 

funds", should be much lower than usual, by providing special conditions from the National Bank 

for such resources. 

Along with the provision of special conditions for lending to small and medium-sized 

businesses, the list of functions of "business funds" should include the following: 

 support for the development of educational services and education, the purchase of 

equipment for agricultural enterprises; 

 construction of industrial infrastructure facilities; 
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 development of public utilities; 

If you pay attention to the experience of other countries of the world, it can be noted that in 

developed countries, banks are one of the main attributes of the market. Every year, foreign 

banks allocate from 15% to 25% of their net income for the needs of small and medium-sized 

businesses[5]. 

The experience of the development of Tajikistan during the years of sovereignty shows that 

in the republic the resource potential of the banking system, aimed at financing small and 

medium-sized businesses, is still insufficient, and the number of banks providing services in this 

aspect is still insufficient. 

The volume of credit funds of the banking system of the republic, aimed at investing small 

and medium-sized businesses at their own expense, is increasing annually. This is a welcome 

fact. In this context, consider the activities of some individual banks. Among them, the so-called 

"Eskhata Bank" has the greatest success in recent years. 

In general, the participation of banks in financing the development of the business sector at 

their own expense cannot yet satisfy the needs of economic entities in credit resources. For 

example, in 2018, another large domestic commercial Orienbank provided loans to more than 456 

small and medium-sized businesses, which amounted to 10.51 million somoni. Including, 6.12 

million somoni (58%) were allocated from deposits[5]. 

Foreign credit tranches attracted by the country's commercial banks also play an important 

role in the allocation of loans for small and medium-sized businesses in the republic. 

In general, credit tranches of foreign countries in 2009, a total of 41%, as of January 1, 

2018 - 54.1% of the total financing of small and medium-sized businesses in the country[5]. 

This is of course a positive result, however, their expansion may still have some negative 

aspects, since a significant part of the profits of domestic banks in the form of interest on foreign 

credit resources goes to other countries and in reality the outflow of capital, which greatly affects 

the domestic economy. 

Despite this, today the financing of large projects through foreign credit lines is becoming 

more and more evident. Since many domestic enterprises have won success both inside and 

outside Tajikistan, thanks to the financial resources attracted from outside. 

In our opinion, commercial banks should direct the main share of foreign credit lines to 

purchase foreign equipment and technologies, invest in large projects designed to expand the 

country's expert capabilities and create new jobs. Since, today, when the country is experiencing 

a shortage of investment resources throughout the country, it is extremely difficult to solve the 

problems of strengthening the financial potential of small and medium-sized businesses, 

attracting external credit tranches. 

Thanks to such efforts and efforts, banks more successfully provide services to clients not 

only for domestic, but also for international settlements, i.e. actively determine the whole 

complex of financial and monetary relations. 

Based on this, today the domestic banking system needs the fastest modernization that can 

be carried out by establishing an integrated system for providing state incentives to banks that 

make a great contribution to the development of the real sector of the economy. As well as 

increasing the role of legislative acts and their coordination in creating organizational and 

institutional prerequisites for the growth of banking investments in the sphere of small and 

medium-sized businesses. 

Most of the business entities in the republic are formed by dekhan farms - independent 

business entities whose activities are based on the labor of one person, members of one family or 

group of people, and are also based on a land plot and other property belonging to its members 
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[1, 7]. Legal entities account for 11% of business entities, organizations operating under a patent 

- 29%, and those operating under a certificate - 11%. It should be noted that in recent years, in the 

structure of business entities in the republic, there has been a tendency towards an increase in the 

share of legal entities (in 2015, they accounted for 8.9% of the total number of operating business 

entities). 

An analysis of the development of entrepreneurship by region clearly shows the uneven 

distribution of small enterprises. Thus, almost 30% of small businesses are concentrated in 

Dushanbe and Sughd region. In terms of the number of small businesses, Dushanbe and Khujand 

are leading - they account for 20 and 12% of all small enterprises, respectively [2]. 

Today, the development and implementation in practice of the principles and methods of 

managing the national economy of the country on a new theoretical basis, reflecting the specifics 

of the current stage of state reforms, is required. 

Support for small business by state executive authorities should be substantive. This is 

especially important for the Republic of Tajikistan, where it is necessary not only to increase the 

number of really working small enterprises, but also to pay more attention to the issues of 

supporting and maintaining existing small business structures. 

The Republic of Tajikistan has adopted several state laws, there are presidential decrees and 

government decrees aimed at supporting small businesses. However, the absence of significant 

qualitative and quantitative changes in the field of small business indicates their weak 

effectiveness. 

The experience of developed countries shows the high role of small and medium-sized 

businesses in innovation in the development of the economy; these countries have accumulated 

significant experience in the effective use of public funds and opportunities to support small and 

medium-sized innovative enterprises. 

State support for small business as the main mechanism for the implementation of state 

policy is the conscious creation of favorable economic, legal, organizational and other conditions 

for the development of entrepreneurship, provided with material and financial resources. The 

main means of carrying out the state policy of supporting small business are state and regional 

programs of state support for small business. 

When organizing a system of state regulation of small business, it is most expedient to 

focus at the highest level the functions of developing and implementing policies to support and 

create favorable conditions for small business, and at the local level - the functions of practical 

implementation of mechanisms for regulating and coordinating the activities of all state and 

public structures in the field of small business development. 

Among the factors constraining lending to small businesses are: an unacceptable level of 

"profitability-risk ratio", lack of data on credit history, insufficient resource base, regulatory 

requirements of the National Bank for the formation of reserves. World practice shows that 

without certain state preferences, including financial ones, small business cannot develop. The 

development of small business in our country should acquire the status of a national project, the 

heads of banks believe. In the future, it is predicted that the sphere of lending to small and 

medium-sized businesses will develop in two directions: loan products for medium-sized clients, 

which are closer to small ones in terms of the scale of their activities, will be standardized, and 

for growing small companies that are approaching medium-sized ones, lending conditions, on the 

contrary, will become more flexible and individual. At the same time, all bankers agree that the 

competition for a high-quality average borrower has increased, which manifested itself in an 

increase in the amount and terms of lending, lower interest rates, and a reduction in the time for 
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considering applications (in a number of banks up to 2-3 days). In the short and medium term, 

these trends will continue. 
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Açar sözlər: innovasiya, turizmdə innovasiyaların xüsusiyyətləri, turizm müəssisələrində 

innovasiyaların tətbiqinin effektivliyi, rifah istehlakı. 

 

Giriş. Müasir dünyanın əsas xüsusiyyətlərindən biri məhz yeni çağırışlara adekvat fəaliyyət 

göstərmək, dəyişikliklərə nail olmaq, mahiyyət və keyfiyyətcə fərqli istehlak dəyərinə malik olan, 

istehlakçıların zövqlərinə uyğun gələn və tələbatlarını tam ödəyən innovativ nümunələrin 

yaradılmasına istiqamətlənməkdir. Bu prinsiplər, yəni dəyişikliklərin aparılması və yeniliklərin 

yaradılması insan həyatının bütün sahələrini, o cümlədən istirahət, əyləncə, bərpa, reabilitasiya, 

asudə vaxt aspektlərini də əhatə edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövrümüzün bu trendləri son illər 

insanların həyatının mühüm komponentinə çevrilməkdə olan turizm sahəsində də aktual 

aspektlərdən biri hesab edilir və turizm sənayesində dəyişikliklərin və yenilikçilik səylərinin 

sürəti kəskin artmaqdadır.  

Müasir dünyanın digər fərqləndirici xüsusiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, müxtəlif 

fəaliyyət sahələri, o cümlədən turizm sənayesi sürətlə dəyişən və uyğunlaşan xüsusiyyətlərə 

malik olmalı, qloballaşmanın yaratdığı şərtlərə uyğun inkişaf istiqamətlərini mənimsəməlidir. 

Mühitin şərtlərinin və digər sistemlərin yeniləşmə, transformasiya, təkmilləşmə və s. tələblərinə 

cavab verməyən bir çox fəaliyyət sahələri və onların subyektləri, o cümlədən turizm sənayesi 

müəssisələri yeni xidmətlər və məhsullar yarada bilmirsə müflisləşir və sıradan çıxırlar. Beləliklə, 

yeni məhsulların, xidmətlərin, texnologiyaların, idarəetmə metodlarının, yenilikçi fəaliyyətin 

yaradılması və inkişaf etdirilməsiı, turizm sahəsi və turizm müəssisələri üçün uğurlu fəaliyyətin 

əsas şərtlərindən biri hesab edilir. 

Tədqiqatın obyekti və metodları. Tədqiqatın obyektini turizm müəssisələrində innovasiya 

texnologiyalarının istifadə səviyyəsi təşkil edir.  

Tədqiqat zamanı analiz və sintez, müşahidə, müqayisə, analitik ümumiləşdirmə 

metodlarından istifadə edilmişdir.     
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Müzakirə. Araşdırmalar göstərir ki, ədəbiyyatlarda yenilikçiliyə qarşılıq kimi onun ən 

yaxın sinonimi olan ingilis mənşəli “innovasiya” termini istifadə edilir və bu söz müasir dövrün 

ən aktual sözü hesab edilir [1, s. 23]. Bu gün sözün geniş mənasında innovasiya anlayışı sistemin 

bir haldan digər hala keçməsini təmin edən, ixtira mühitinə yeni, dəyişməz elementlər daxil edən, 

məqsədyönlü dəyişiklik mənasında qəbul edilir.  

Hazırda innovasiyalar cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə etməklə, 

müasir fəaliyyət sahələrinin, mədəniyyətin inkişaf məntiqini daha dolğun əks etdirir. Cəmiyyət, 

sosial-iqtisadi münasibətlər və mədəniyyət öz təməllərini, elmi və texnoloji tərəqqi isə fəaliyyət 

prinsiplərini, ünsiyyət yollarını, metodlarını və formalarını, şəxsiyyət tiplərini və onların istehlak 

tələbatlarını, həyat tərzini dəyişdirir [2, c. 72].  

İqtisadi fəaliyyət sahələrində, o cümlədən turizmdə innovasiya dedikdə yeni və ya 

təkmilləşdirilmiş xidmətlərin və məhsulların alınması üçün yenilikçi fəaliyyətin yekun nəticəsini, 

praktiki fəaliyyətdə istifadə edilən və nəticəsi bazarda realizə edilən yeni və ya təkmilləşdirilmiş 

texnoloji proses nəzərdə tutulur.  

Turizm müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin nəticəsi olaraq turizm bazarında rifah 

istehlakı sahəsində təklif edilməyən yeni rifah, yaxud anoloji rifahin yeni keyfiyyəti yaradılır, 

xidmətin və məhsulun elmi ixtira ilə əlaqəli olmayan daha səmərəli və keyfiyyətli, yeni metodla 

tərtibi və istehsalı həyata keçirilir. İnnovativ fəaliyyətin nəticəsi olaraq təklif edilən xidmətin və 

məhsulun yeni satış imkanları açılır. Əlavə olaraq, turizm bazarında müəyyən seqment üzrə 

mövcud olan inhisarın aradan qaldırılmasına, yeni rəqabət şərtlərinin formalaşmasına aparan 

istehsalın transformasiyası təmin edilir ki, bu da indiki dövrdə iqtisadi fəaliyyət sahələri və 

növləri üçün olduqca vacib amil hesab edilir. 

İnnovativ fəaliyyətin nəticəsinin uğurlu olması və gözlənilən nəticələrin əldə edilməsi üçün 

yenilikçi təşəbbüslərin dəstəklənməsi, innovativ fəaliyyətin təşviq edilməsi, innovativ 

komandanın yaradılması və komandada təmsil olunan işçilərin əməyinin daha yaxşı təşkili, 

innovasiya potensialının səmərəli istifadə edilməsi, aydın müəyyən edilmiş qayda və prinsiplərə, 

fundamental elmi əsaslara istinad edən yanaşmaların tətbiqi mühüm şərtlər hesab edilir.  

Turizm müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin əsas məqsədi istehlakçı auditoriyasına 

yeni xidmətlər və məhsullar istehsal və təklif etmək üçün yüksək səviyyəli, qeyri-adi ideyaların 

yaradılmasından,  işçilərin yenilikçi təşəbbüslərinin dəstəklənməsindən, yüksək məhsuldarlıqlı 

istehsal texnologiyalarının formalaşdırılmasından, yaradılan innovativ nümunələrin turizm 

bazarında yayılmasından, xidmət və məhsulların istehlakçılara vaxtında və lazımi keyfiyyətdə 

çatdırılmasısından və bazarda reallaşdırılması üçün kompleks tədbirlərin tərtibi və həyata 

keçirilməsindən ibarətdir.  

Turizmin qlobal xarakter alması və sürətli inkişafı, yer kürəsi əhalisinin hər beş nəfərindən 

birinin turizm xidmətlərinin istehlakçısı olması, digər fəaliyyət sahələrində baş verən  texniki-

texnoloji inkişafın təsirləri və şərtləri turizm sahəsində o cümlədən, turizmlə birbaşa və dolayı 

bağlı olan bütün sahələrdə innovativ yaradıcılığa xüsusi diqqət verilməsini və yanaşmanı tələb 

edir.  

Bu tələbin şərtlərinin uğurla yerinə yetirilməsi üçün mümkün innovasiya imkanlarından 

səmərəli istifadə edilməsi vacib amil hesab edilir [5]. İnnovasiya imkanları dedikdə mümkün 

gözlənilməzlik, uyğunsuzluq və fəaliyyət prosesinin vacibliyi, sənaye sahələrinin strukturunda və 

ya bazarlarda baş verən qəfil dəyişikliklər, demiqrafik amillər, dəyərlərdə və qavramada baş 

verən dəyişikliklər, yeni biliklər aid edilir.  

Bu imkanlar arasında yeni biliklər və intellekt xüsusi əhəmyyətli hesab edilir. Yeni biliklərə 

və intellektə əsaslanan innovasiya fəaliyyəti daha çox diqqət obyekti olur və yeni dəyər kimi 

praktiki fayda verir, gəlir gətirir və  zaman əhatəsi, uğursuzluq faizi, öncədən görülə bilmə 
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xüsusiyyətləri ilə xarakterizə edilir [6]  . Bilik və intellekt əsasında, xüsusilə süni intellekt 

əsasında hazırlanan robotlar, rəqəmsal turizm sistemləri, müxtəlif platformalar,  virtual reallıq 

texnologiyası və s. innovativ texnologiyalar yaradılır və belə texnologiyalar dünyanın müxtəlif 

ölkələrində turizm sahəsində geniş tətbiq edilir. Məsələn, Yaponiyada mehmanxana mərtəbə 

xidmətlərinin icrasına “Suishu”, Rusiyada “check-in” sistemli otel qeydiyyatçısı robotları [7], 

ABŞ, Braziliya, Avstraliya, Ekvador, Yunanıstan, Yaponiya, Andorra, Keniya və s. ölkələrdə 

virtual turizm xidmətlərindən istifadəyə imkan verən rəqəmsal platformalar, Çilidə “couch 

tourism” (divan turizmi), Argentinada “360”, Puorto Rikoda “Virtual discovery в Instagram live 

& Zoom”, Tailandda “Stay at Home Thai Style”, Avropa İttifaqı ölkələrində turizm 

akseleratorları, Rusiyada “RussPass” və s. innovativ turizm xidmətləri fəaliyyət göstərir [8].  

Qeyd edilən texnologiyalardan başqa tətbiq edilən “Virtual Assistance”, “Mobile 

Technology”, “Augmented Reality (AR)”, “The Internet of Things (IoT)”, “Big Data”, “5G”, 

“Blockchain”, “Booking Com”, “Virtual Reality (VR)”  və s. texnologiyaları da qeyd etmək 

olar [3]. Sadalanan texnologiyalardan başqa turizm və ekskursiya proqramlarında xidmət  

prosesində istifadə edilən müxtəlif mobil əlavələrin də mühüm rolu qeyd edilməlidir.  

 İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, turizm sənayesi müəssisələrinin uğurlu 

fəaliyyəti və rəqabət qabliyyətinin formalaşması, məhz turizm xidmətlərinin və məhsullarının 

tərtibi və istehsalı, xidmətlərin göstərilməsi proseslərinin həyata keçirilməsində innovasiyalı 

yanaşma sayəsində mümkün olur.  

Araşdırmalar göstərir ki, bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə turizm sənayesinin davamlı 

inkişafının təmin edilməsi, ehtiyat və enerjiyə qənaət edilməsi, xərclərin və itkilərin azalması, 

turizm müəssisələrinin maliyə göstəricilərinin yaxşılaşması və gəlirlərinin artırılması əsasən 

elmtutumlu, innovasiya texnologiyalarının tətbiqinin nəticəsi kimi qiymətləndirilir və bu 

təcrübənin ölkəmizdə də yayılmasını şərtləndirir. Turizm fəaliyyəti sahəsində innovasiya 

texnologiyalarının tərtibi, yayılması və tətbiqi, innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsi sahəsində 

milli siyasətin formalaşdırılması bu sahədə uğur qazanmağa əlavə təkan verər.   

Turizm sənayesi müəssisələrində innovasiya prosesinin reallaşdırılması tsiklində mühün 

həlqələrdən biri onun idarə edilməsidir. Mövcud innovasiya imkanlarının düzgün müəyyən 

edilməsi, innovativ fəaliyyətdə təşəbbüslərin dəstəklənməsi,  innovasiyaların  yaradıması 

prosesinin mərhələlərinin məqsədyönlü istiqamətləndirilməsi, innovasiya potensialının düzgün 

qiymətləndirilməsi, sınaq nümunələrinin tətbiqinin optimal zaman və məkan  meyarlarının, 

innovasiya fəaliyyətinin sosioliji əsaslarının istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və s. prinsipial 

məsələlərin düzgün idarə edilməsi bu fəaliyyətin səmərəliliyinin təmin edilməsində müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir.  

Əksər turizm ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da turizm sənayesində strateji 

fəaliyyət istiqamət və prinsiplərinin, o cümlədən innovasiya fəaliyyətinin düzgün 

formalaşdırılması, təşkili və idarə edilməsi sahəsində sistemli və davamlı tədbirlər həyata keçirilir 

[4]. Turizmin milli iqtisadiyyatın prioritet istiqamətlərindən biri kimi qəbul edilməsi, sahənin 

kompleks inkişafı məqsədilə strateji proqramlar, konsepsiyalar və s. qəbul edilməsi və həyata 

keçirilməsi işlərini daha da sürətləndirmişdir.    

Azərbaycan, o cümlədən Gəncə turizm ehtiyatları ilə zəngindir və bu ehtiyatlar  turizmin 

inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Bununla yanaşı turizmin inkişafında ehtiyatlar həlledici rol 

oynasa da, prosesin innovasiya, texnoloji, texniki amilləri,  innovativ istehsal və xidmət 

texnologiyalarının yaradılması və tətbiqi imkanlarının və istiqamətlərinin düzgün müəyyən 

edilməsi, bu amillərdən səmərəli istifadə edən  kadrların olması da vacib hesab edilir.   

Tədqiqat zamanı Gəncədə fəaliyyət göstərən turizm müəssisələrində (“GTR tours”, “Efes 

travel”, “West tour”, “SL turizm”, “Bizimtur travel”, “Qlobus travel”, “Sport Luxary”) və 



256 

 

muzeylərdə (Həliyev adına, N.Gəncəvi, M.Ş.Vazeh, M.C.Paşayev, M.Gəncəvi, Qala Qapısı, 

Tarix diyarşünaslıq, İ.Məmmədov) innovasiya texnologiyalarından və texniki vasitələrdən 

istifadənin səviyyəsi araşdırılmış, müqayisə və təhlil edilərək ümumiləşdirilmiş, müəyyən 

nəticələrə gəlinmişdir. 

  Apardığımız tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, turizm müəssisələrində və 

muzeylərdə başqa ölkələrdə istifadə edilən və adları yuxarıda qeyd edilən innovasiya 

texnologiyalarından demək olar ki, istifadə edilmir. Muzeylərdə müasir təqdimat və nümayış 

texnologiyalarından istifadə məhdud sayda və aşağı səviyyədədir. Yalnız Heydər Əliyev 

mərkəzində fəaliyyət göstərən muzeydə innovativ sensor ekranlardan istifadə edilir. Şəhərin digər 

muzeylərində texniki-texnoloji baxımdan köhnə hesab edilən müxtəlif vasitələrdən qismən 

istifadə edilir. İşçi personalın innovasiya texnologiyaları barədə məlumatlılıq səviyyələri, bilik və 

bacarıqları   aşağı səviyyədədir.  

Eyni zamanda müşahidələr və işçilərlə aparılan sorğular göstərir ki, Gəncə şəhərində 

fəaliyyət göstərən turizm müəssisələrində innovasiya texnologiyalarından istifadə edilməsinə 

maraq yüksək deyil. Ona görə müəssisə rəhbərləri işçi personalın bu sahədə fəaliyyətlərinin 

təşviq edilməsi üçün tədbirlər həyata keçirməli, maddi stimul yartmalıdırlar.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, turizmdə innovativ texnologiyaların və müxtəlif texniki 

vasitələrin istifadəsi, xidmətlərin tamlığının təmin edilməsinə, istirahət, əyləncə, bərpa, 

reabilitasiya və s. proseslərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, müsbət emosiyaların, yeni 

təəssüratların formalaşmasına, turların iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasına, yekun olaraq  

turistlərin  məmnunluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə və onların müəssisələrə loyallığının təmin 

edilməsinə xidmət edir. Bütün bunlar müasir turizm biznesində uğur qazanmağın, rəqabət 

qabiliyyətinin artırılmasının, turizm bazarında müəyyən məhsullar üzrə inhisarçı mövqeyə nail 

olunmasının və s. üstünlüklərin əldə edilməsinin mühüm amilləridir. Ona görə fəaliyyət göstərən 

turizm müəssisələrinin innovasiya sahəsində fəaliyyətlərini gücləndirmələri və bu sahəyə 

müxtəlif mənbələrdən investisiya cəlb etməyə çalışmaları məqsədəuyğundur.  

Nəticə. Tədqiqatın nəticəsi olaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, Gəncə şəhərində turizm 

sahəsində innovasiya texnologiyalarından geniş istifadə etməklə daha uğurlu fəaliyyət göstərmək 

üçün bu sahədə çatışmazlıqlar aradan qaldırılmalı, turizm xidmətləri təklif edən müəssisələrin 

texniki-texnoloji təminatları gücləndirilməli, müəssisələrin işçi personalının innovativ 

texnologiyalardan, süni intellekt əsasında işləyən avadanlıqların istismarı sahəsində peşəkar 

hazırlıq səviyyəsinə tələblər artırılmalı, onların inovasiya texnologiyaları sahəsində biliklərinin 

artırılması üçün hazırlıq kurslarına cəlb edilməsinə diqqət verilməli, regionlarda bu istiqamətdə 

hazırlıq kursları təşkil edilməli və digər zəruri tədbirlər görülməlidir. 
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Xülasə 
Müasir turizmdə turistlərin müsbət emosional və məmnunluq səviyyələrinin 

yüksəldilməsində, xidmətlərin tamlığının təmin olunmasında, turizmin effektiv təşkili və idarə 

edilməsi prosesində innovasiya texnologiyalarından istifadə səviyyəsinin xüsusi rolu var. Ona 

görə ölkəmizdə, o cümlədən Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən turizm müəssisələrində 

innovasiya texnologiyalarından, texniki vasitələrdən istifadə səviyyəsi təhlil edilmiş, müqayisə və 

təhlil edilərək ümumiləşdirilmiş, müəyyən nəticələrə gəlinmişdir. Bu sahədə mövcud problemlər 

müəyyən edilərək onların həlli məqsədilə əsaslandırılmış təkliflər verilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, 

müəyyən edilmiş problemlərin aradan qaldırılması turizm fəaliyyətinin daha səmərəli təşkilinə, 

idarə edilməsinə və sürətli inkişafına əlavə təkan vermiş olar.  
 

ANALYSIS OF THE LEVEL OF INNOVATION ACTIVITY IN TOURISM 

ENTERPRISES IN GANJA 
 

Summary 
 

The level of use of innovative technologies in modern tourism has a special role in raising 

the level of positive emotional and satisfaction of tourists, ensuring the completeness of services, 

the effective organization and management of tourism. Therefore, the level of use of innovative 

technologies and technical means in the tourism enterprises operating in our country, including 

Ganja, has been analyzed, compared and summarized, and certain results have been reached. 

Existing problems in this area were identified and substantiated proposals were made to solve 

them. It was noted that the elimination of the identified problems could give additional impetus to 

the more efficient organization, management and rapid development of tourism activities.  
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Abstract: Scientific work deals with the research of special attention to the innovative 

study of the natural features of the spring ceremonies, traditionally celebrated in the territory of 

Ganja and the western region of the country as a whole, based on scientific principles and also 

native characteristics. Research paper dedicated to the study of spring ceremonies as the integral 

part of national-moral values, which are based on millennia on the basis of various written and 

oral sources. 
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In fact, holiday of Novruz is the part of the national calendar: this holiday belongs to the 

different stages of the folk calendar and is united according to the ethno-cultural essence and 

concept. One of the main parts of this holiday is Khidir Nabi ceremony. They are the components 

of the unified mythical system of thinking of people about time, as independent holidays, which 

do not replace each other and are not alternative. However, it should be noted that Novruz is 

more widespread holiday due to the ethno-cultural geography than the holiday Khidir Nabi [2, p. 

396-398]. 

The main reason of it is that Novruz and Khidir Nabi have been included into the history of 

the official calendar named Jalaliyya calendar since the XI century [3, p. 4]. 

This holiday was not included in the official calendar and continued to live as a tradition 

related to the folk calendar. The reason of the holiday Khidir Nabi not being included into the 

official calendar is that it did not have such a huge ethno-cultural geography as Novruz holiday. 

The connection of the beginning of Khidir Nabi (Khidirellaz) in the form of storm since the 

10th of February in Aghbaba region with Kichik Chille (“Period of twenty days of winter”) is 

affirmed once more. Winter is 60 days in the folk calendar and consists of two stages: Period of 

forty cold days of winter from the beginning – “Boyuk Chille”, Period of twenty days of winter – 

“Kichik Chille”. The fact that Khidir Nabi holiday (ceremony) is in “Kichik Chille” in all cases 

makes it clear that it symbolizes the end of winter.  

The ceremony “govut” held at Khidir Nabi holiday shows that Khidir Nabi was imagined 

as an anthropomorphic creature and visited the houses on the night of the holiday. People’s 

interest looking for a sign of Khidir Nabi’s knout in the morning on the roast in the plate they put 

to find out if he visited that house on the night of the holiday. Of course, if there is a sign of a 

knout on the roast, it means that Khizir came to that house (room) at night and touched the roast 

with his knout. 

Having a sign of the knout on the roast shows that Khidir accepted the share given to him. 

And according to the belief it means the coming blessing. As it is said in one of the belief texts: 

“On the night of Khidr, from which door the prophet would take his share of wheat that house 

will be rich during that year and it will be blessed” [5, p. 44]. 

According to the cosmological nature Khidir Nabi is a cosmological creator, it means the 

image of world-creator. His arrival symbolizes the coming of a new space-time (spring, a new 

year) that will give people a new life. Khidir Nabi brings blessings to people. People ask him to 

bless their homes and possessions. However, the image of Khidir is also connected with the cult 

of ancestors.  

The signs of his giving children to women are also preserved in the songs. With his arrival 

Khidir also brings a “pleasant voice” to the humanity, that is, the voice of a baby, signifying 

birth, growth and fertility. 

Thus, the function of Khidir Nabi as a bearer of the cult of fertility, patron and prosperity is 

completed. The essence of all the ceremonies about Khidir Nabi is to receive blessings from 

Khidir Nabi through the mechanism “share-share”.  As it is seen the shares, that children collect 
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from the houses in the name of Khidir Nabi are blessed by the energy given by Khidir Nabi and 

then return to the people. 

The singers of songs about Khidir call themselves as “Khidir’s slave” and “the cover of his 

horse” as in the songs of other regions. From the text of the song it is known that Khidir goes to 

the bazaar, too. The bazaar is a unit of space in the history of Azerbaijani culture where people 

gather and meet in public. For example, in our language there are such expressions: “In order to 

be aware of everything one must go to a bazaar or to the center of the region”; “Because of my 

shame, I can’t go out in public, to the bazaars or markets”. It is clear from this thinking that the 

arrival of Khidir Nabi to the bazaar means his mass meeting with the people [1, p. 289-290; 4, p. 

2291-2294]. 

The verses in the text of the song such as “I bought the instrument for Khidir, // Let Khidir 

bring spring” also attract attention. The instrument “saz” was not just a musical instrument in the 

history of Azerbaijani culture, in ancient times it was considered a tool with magical powers. It is 

also known from the history of our culture that ashiqs were called on patients and they tried to 

treat patients by playing the instrument “saz”. The roots of it, no doubt, go back to shamanism 

[11, p. 18-24]. 

It is clear from the text of the song that people buy the instrument “saz” to Khidir Nabi so 

that playing and singing he can bring spring. It means that Khidir Nabi brings spring with the 

help of magic music and song that is by playing and singing. 
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GƏNCƏDƏ YAZ BAYRAMI MƏRASİMLƏRİNİN TƏDQİQİNİN TƏBİİ ƏSASLARI 
 

Quliyeva N.M., Həsənov E.L. 

Xülasə 
 

Elmi əsərdə Gəncə ərazisində və bütövlükdə ölkəmizin Qərb bölgəsində ənənəvi olaraq 

qeyd edilən yaz mövsümü ilə bağlı bayram mərasimlərinin təbiətdən qaynaqlanan və elmi 

əsaslara istinad edən səciyyəvi cəhətlərinin innovativ baxımından tədqiqinə xüsusi olaraq 

əhəmiyyət verilmişdir. Tədqiqat işində minilliklərə əsaslanan və milli-mənəvi dəyərlərimizin 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan yaz ildönümü mərasimlərinin dəqiq təkrarlanan təbiət hadisələri ilə 

bağlı təşəkkül tapdığı müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrin öyrənilməsi sayəsində elmi müstəvidə 

araşdırılmışdır.  
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KƏND TƏSƏRRÜFATININ EKOLOJİ  PROBLEMLƏRİ  
 

İsmayılov T.İ., Əliyeva Y.D., İsmayılova A.B. 

Gəncə Dövlət Universiteti 
 

Açar sözlər:  nitratlar, tərəvəz, azot gübrələri, aqrosenozlar, nitrifikasiya,fosfor gübrələri.   

Keywords: nitrates, vegetable, nitrogen fertilizers, agrocenoses, nitrification, phosphorus 

fertilizers. 

Ключевые слова: нитраты, овощные, азотные удобрения, агроценозы, 

нитрификация, фосфорные удобрения. 

 

BMT – nin kənd təsərrüfatı və ərzaq təşkilatının (FAO) təsnifatına əsasən kənd 

təsərrüfatının  kimyalaşdırılması  vasitələrinə aqrosenozlara və onların məhsuldarlığına  böyük 

təsir göstərən müasir aqrokimyəvi preparatlar aiddir. Bunlara  mineral gübrələr, bitkilərin 

mühafizəsinin kimyəvi  vasitələri, bitkilərin boyatma  nizamlayıcıları, torpaqda süni struktur  

yardanları və s. daxildir. 

Üzvi və mineral gübrələrin  tətbiqi kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı – nın 

yüksəldilməsinin  əsas  şərtlərindəndir və onların  becərilməsi  texnologiyasının mühüm bir 

hissəsidir, çünki  aqrosenozların  fəaliyyəti  biogen  elementlərin  böyük miqdarının  sistematik 

olaraq özgəninkiləşdirilməsinə əsaslanır. Belə ki, torpaqdan müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin  

məhsulları ilə birlikdə (1 ton əsas və əlavə məhsulun müvafiq miqdarı hesabı ilə) 17....67 kq azot, 

1...27 kq fosfor  və 2 ....114 kq kalium çıxır.(Deqodyuk,1988),ona görə də qida elementlərinin 

itkisinin daimi ekvivalent kompensasiyası  zərurəti göz qabağındadır. Üzvi gübrələrdən istifadə  

edilməsi əsas və yanaşı məhsulla birgə  torpaqdan  götürülmüş qida maddələrinin  əvəzinə  

dövriyəyə yeni maddələri  cəlb etməyə və qaytarmağa  imkan verir. Bununla da məhsul 

proseslərinin  müəyyən  sabitliyini  təmin  edir. Hələ qədim  zamanlardan  tarlaları  gübrələyirlər.  

Eramızın I əsrində bu tədbirə  böyük diqqət  yetirirlər. Belə ki, qədim  Romada  yerin relyefi 

nəzərə alınmaqla tarlalara peyin  verilməsinə  norma  qoyulmuşdu. Həmin  normaya  əsasən ¼  

ha düzən  tarlaya 18 araba, təpəlik  sahələrə isə 24 araba gübrə  vermək olardı.  

V.Q.Mineyev gübrələrin və kimyəvi  meliorantların bütün  növlərindən istifadənin 

alternativsiz olduğunu  qeyd edərək  öz həllini  tələb  edən  aşağıdakı  funksional  vəzifələri  belə 

şərh  etmişdir : 

- toksiki elementlərin  bitkilərə, xüsusən də onların  generativ hissəsinə daxil olmasına 

mane olan fizioloji  maneələrin fəaliyyətini  nəzərə  almaqla mədəni  bitkilərin biogen, makro və 

mikro  elementlərlə  qidalanmasının  optimallaşdırılması; 

- münbitliyin  bərpa olunması, torpaqların  xassələrini və çürüntü  vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması ; 

- əkinçilikdə  biogen  elementlərin  aqroekosistemdə  əlverişli  nisbəti  nəzərə alınmaqla 

onların  fəal  balansını və kiçik  dövriyyəsinin qorunub saxlanılması; 

-müxtəlif  təbiii bölgələr üçün onların  ixtisaslaşmasına  uyğun olaraq əlverişli, mədəni 

aqrogeokimyəvi  landşaftların yaradılması ;   

- aqroekosistemlərin ağır  metallar və digər  toksiki  elementlərlə texnogen  

çirklənmələrinin  neqativ  nəticələrinin  aşağı salınması ; 
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- aqroekosistemdə  radiasiya – ekoloji  vəziyyətin yaxşılaşdırılması ; 

-aqroekosistemin  bioloji göstəricilərinin nizamlanması ; 

- bitkiçilik  məhsullarının kimyəvi  tərkibini  və qida dəyərinin  yaxşılaşdırılması. 

İnsan  üçün  qida məhsullarının və heyvanlar  yem istehsalının yüksəldilməsində, məhsulun 

keyfiyyətinin  yaxşılaşdırılmasında ümümilikdə  kənd təsərrüfatı  istehsalının  səmərəliliyinin  

artırılmasında aqronomluq elminin mühüm rolunu  etiraf edərək, qeyd etmək lazımdır ki, kimyəvi 

mühafizə  vasitələrindən  düzgün istifadə  olunmadıqda onlar ətraf  mühiotə neqativ təsir göstərir.  

Gübrələrin ətraf mühitə aqrosenozların komponenetlərinə  neqativ təsiri  müxtəlif ola bilər. 

( torpağın səth və qrunt sularının  çirklənməsi, torpağın bərkiməsi, qida maddələri  balans 

və dövriyyəsinin  pozulması, torpağın aqrokimyəvi  xassələrinin və münbitliyinin 

pisləşməsi,kənd təsərrüfatı  bitkilərinin məhsuldarlığıaşağı düşməsi və s. ).Mineral  gübrələrin 

çoxluğu torpağın bioloji komponenetlərində pozulmalara  səbəb olur ki, bunun da nəticəsində 

üzvi  maddələrin transformasiyası pozulur.  

Məlum  olduğu kimi  azot bitkilərin  qidalanmasının əsas  elementidir. Lakin  qida 

elementləri balanslaşdırılmayanda, su rejimi pozulanda kifayət qədər işıqlanma olmayanda azot 

gübrələrinin  yüksək dozaları, torpaq münbitliyinin aşağı düşməsinə  və qida məhsullarının  

nitratlarla çirklənməsinə səbəb ola bilər. Azot  gübrələri  mineral  gübrələr arasında daha çox 

enerji işlədənlərə aiddir. Azot mineral  gübrələrinin bərk və maye halda istehsal edir, bərk azot 

gübrələri aşağıdakılara  bölünür : ammoniumlar ( NH4 ), ammonium sulfat, ammonium xlorid; 

ammonium nitratlar ( NH4 ,NO3 ), nitratlar  natrium nitrat, kalsium nitrat, amidlər (NH2): 

karbamid (sidik cövhəri) kalsium sianamid.  Maye  azot gübrələrindən ammoniaklıları 

(NH3)geniş tətbiq edilir. Bunlardan azot ammoniak halında  olur (sulu və ya susuz). 

Torpaqda nitratların toplanmasının əsas mənbəyi  nitrifikasiyadır. Hər bir torpaqda olan  

nitrifikator  mikroorqanizmlərinin  təsiri  altında  üzvi  maddənin  və  verilmiş  üzvi  

maddələrinin  (peyinin,torfun)  minerallaşması  baş verir və nitratlar yaranır.  Daha bir mənbə 

azot gübrələridir. Nitrat  azotu  torpaqda çox hərəkət edəndir və güclü suvarma və ya yağışlı 

havada asanlıqla yuyularaq köklər olan qatın kənarını  çıxır. Nitratlar bitkilərin azotla 

qidalanmasının mənbəyidir. Son illər tərkibində yüksək dərəcədə nitratlar olan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının (xüsusən də tərəvəz) istehsalı artmaqda davam edir. Kənd təsərrüfatı məhsullarında 

nitratların olması faktı təhlükə yaratmır, çünki onlar azotun hələ biosferdə insan əmələ 

gəlməmişdən onun təbii tərkib elementinin varlıq formalarından birini təmsil edir. Bitkilərdə 

nitratların toplanması ona görə baş verir ki, udulmuş azot amin turşularının və zülalların sintezinə 

tam sərf olunmur. Bitkidə nitratların assimilyasiyasının pozulmasına 20-yə qədər amil-gübrələrin 

formaları, müddətləri, verilmə dozaları, meteroloji şərait, sort müxtəlifliyi, əkin müddəti, 

əhəngləmənin keyfiyyəti, müxtəlif qida maddələrinin nisbəti və s. səbəb ola bolər. Bitkilərdə 

nitratların həddən artiq toplanması amillər kompleksi ilə bağlıdır. U zaman verilən gübrələrin 

dozaları əsas rol oynayır. Azot gübrələrinin dozasının artırılması nəinki istehsal olunmuş 

məhsulda nitratların miqdarını artırır, həm də məhsulda C vitamininin, şəkərin və digər 

maddələrin miqdarınıp aşağı salır. Tərəvəzdə nitratların toplanmasında verilən gübrələrin 

formaları məhsulun yığım müddəti mühüm rol oynayır. Bitkilərin orqanından asılı olaraq 

nitratların miqdarı fərqlənir. Belə ki, kökündə, gövdəsində yarpaq ayasına nisbətən nitratlar xeyli 

çoxdur. Generativ orqanlarda nitratlar olmur və ya vegetativ orqanlara nisbətən xeyli az olur. 

Azot gübrələri təbii suları çirkləndirir, su obyektərinə azotun tökülməsi həm təbii amillər ilə 
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(iqlim, hava, hidrologiya və relyef), həm də antropogen amillər ilə müəyyən olunur (ərazidən 

kənd təsərrüfatının istifadəsinin  dərəcəsi, əkinçiliyin tətbiq olunan sistemləri,gübrələrin dozası). 

Çəmənliklərin əkilməsi növbəli əkində dənli  və cərgələrarası şumlanan bitkilərin çəkisinin 

artması, aralıq bitkilərinin becərilməsindən tam və ya qismən imtina edilməsi torpaqdan 

nitratların yuyulub getməsi prosesini sürətləndirir.  

Giləmeyvə bitkilərinin və tərəvəzin intensiv istehsal edildiyi rayonlarda qrunt sularının 

nitratlarla çirklənməsi müşahidə olunur. İçməli suyun nitratlarla çirklənməsi təhlükəsi ilə 

əlaqədar olaraq Ümumdünya Səhiyyə təşkilatı suyun nitratlarla çirklənməsinin yol verilən son 

hədd normalarını müəyyən etmişdir : mülayim qurşaqlar – 22mq/l, tropiklər 10mq/l, ( Rusiyada 

analoji göstərici 10 mq/l, Polşa və ABŞ – da 20 mq/l – dır. ) Azotun səmərəsiz istifadəsini itkisini 

minumuma endirmək bitkiçilik məhsullarının və s. nitratlarla çirklənməsinin qarşısını almaq üçün 

mineral və üzvi gübrələrin  saxlanmasına, daşınmasına və işlədilməsinə dəqiq əməl etmək 

lazımdır.Torpaq turşuluğunu aşağı salan və nitratların bərpa edilməsini fəallaşdıran əhənf il 

gübrələmə, gübrələrin verilməsindən əvvəl  aparılmalıdır. Kənd təsərrüfatı məhsulunun nitratla 

çirklənməsinin qarşısının alınmasının  müstəsna dərəcədə  mühüm üsulu üzvi gübrənin ( peyin, 

kompostlar, sideratlar ) lazımı miqdarda verilməsidir. Bir sıra ölkələrin təcrübəsindən məlum 

olduğu kimi üzvi gübrələri mineral gübrələrlə4 : 1 nisbətində  vermək məqsədə uyğundur.  Peyini 

əvvəlcədən samanla və torfla qarışdırmaq, torpağa  payızdan  vermək lazımdır.  

Qeyd  olunduğu kimi gübrələrin  işlədilməsinin  səmərəliliyi biotik və antropogen amillərin 

mürəkkəb kompleksi ilə müəyyən  edilir ki, onların arasında iqlim və hava şəraiti həll edici yer 

tutur. Aqrometeoroloji  şəraititn nəzərə alınması mineral gübrələrin istifadəsinin 

optimallaşdırılmasının əsas şərtidir, bu isə ətraf mühitin izafi, kimyəvi maddələrlə çirklənmə 

ehtimalını azaldır. Gübrələrin səmərəliliyi torpaqların tipi və bərkliyindən, eləcə də onların 

nəmlənməsindən asılı olaraq əsaslı sürətdə dəyişir. Azot gübrələrinin  müxtəlif dozalarını 

işlətdikdə nəmlənmə təkcə  dənli bitkilərin məhsulunun mütləq artımında yox, həm də 

məhsuldakı zülalın miqdarında özünü göstərir. Məlum olduğu kimi hər bir torpaq -  iqlim  bölgəsi 

üçün üzvi və mineral gübrələrin  verilməsini orta normaları təcrübə yolu ilə müəyyən  edilmişdir. 

Fosfor  və kalium gübrələrinin planlaşdırılmış məhsul üçün nəzərdə tutulmuş miqdarını 

azot gübrələrinin dozalarına uyğun olaraq nizamlayırlar. Əgər proqnoza görə quraqlıq yay 

gözlənirsə azot, fosfor və kalium arasındakı nisbəti fosfor – kalium gübrələrinin payının 

artırılması istiqamətində dəyişirlər. Becərilən bitkilərin sahələrinin əlavə gübrələnməsi xeyli 

meteoroloji şəraitin xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bu xüsusiyyətlərin nəzərə alınması gübrələrdən 

istifadənin məqsədə uyğunluğunu və iqtisadi  səmərəliliyini  yüksəltməyə imkan verir.  

Kənd təsərrüfatında  istifadə  olunan fosfor gübrələri daha tez mənimsənilən, suda həll 

olunan  formalarla : superfosfat və ikiqat superfosfat, eləcə də mürəkkəb gübrələrlə - ammofos, 

diammafos, nitroammafos, karboammafosla təmsil olunmuşdur. Fosfor ən mühüm  biogen 

elementlərə daxildir. Canlı orqanizmlərin azota nisbətən fosfora olan tələbatı 10 dəfə az olsa da, o 

təkcə bitkilər üçün əsas qida mənbəyi yox, həm də maddə və enerji mübadiləsi, eləcə də çoxalma 

prosesində mühüm rol oynayır. Tam dəyərli məhsul alınmasına əlverişli şərait yaradılması üçün 

torpaqda fosforun kifayət qədər olması zəruridir. Bundan əlavə əgər azot çatışmamazlılığını üzvi 

gübrə verməklə və ya atmosfer azotunu fiksasiya etməklə aradan qaldırmaq mümkündürsə, fosfor 

çatışmamazlılığını ancaq mineral gübrələr verməklə aradan qaldırmaq olar.  Fosfor gübrələrinə 

olan yüksək tələbatın təmin edilməsi obyektiv zərurətdir. Fosfor gübrələri ilə birgə torpaq 
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mühitində az hərəkət edən çox saylı toksik elementlər düşür. Gübrə kimi işlədilən fosforun çox 

hissəsi torpaqda qalır, çünki torpaqda olan kalsium Ca, Al, Fe ilə birləşir. 
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KƏND TƏSƏRRÜFATININ EKOLOJİ  PROBLEMLƏRİ  
 

İsmayılov T.İ., Əliyeva Y.D., İsmayılova A.B. 

Xülasə 
 

Kənd təsərrüfatında istehsalın davamlı intensiv inkişafı, torpaqların münbitliyinin qorunub 

saxlanılması və yüksəldilməsi, bitkilərin məhsuldarlığının artırılması və keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması üzvi və mineral gübrələrindüzgün istifadəsindən birbaşa asılıdır. Aqrar sahədə 

rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsul istehsalının artırılmasında mineral gübrələrin 

düzgün istifadə olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatların nəticəsi onu göstərir ki, 

kənd təsərrüfatında məhsul istehsalının artırılması üçün torpaqdan sonra əsas istehsal vasitəsi 

olan üzvi və mineral gübrələrdən istifadə olunmasına daha çox diqqət yetirilməlidir. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Исмаилов T.И.,  Алиева Е.D., Исмаилова А.B. 

Резюме 
 

От правильного использования органических и минеральных удобрений напрямую 

зависит устойчивое интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, 

сохранение и повышение плодородия почв, повышение урожайности и улучшение их 

качества. Правильное использование минеральных удобрений имеет важное значение в 

увеличении производства конкурентоспособной и экспортно-ориентированной продукции 

в аграрной сфере. Результаты исследований показывают, что для повышения урожайности 

в сельском хозяйстве следует уделять больше внимания использованию органических и 

минеральных удобрений, которые после почвы являются основным средством 

производства. 
 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF AGRICULTURE 
 

Ismailov T.İ.,  Aliyeva E.D.,  Ismailova A.B. 

Summary 
 

The correct use of organic and mineral fertilizers directly affects the sustainable intensive 

development of agricultural production, the preservation and improvement of soil fertility, 
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increasing yields and improving their quality. Proper use of mineral fertilizers is important in 

increasing the production of competitive and export-oriented products in the agricultural sector. 

The research results show that in order to increase yields in agriculture, more attention should be 

paid to the use of organic and mineral fertilizers, which, after soil, are the main means of 

production. 

 

 

 

ORQANİZMDƏ SUYUN ƏHƏMİYYƏTİNİN TƏDRİSİNİN TƏDQİQİ  
 

Rzayeva M.F.,Əliyeva V.S., Həsənova M.F., Rəhimova İ.N. 
 

Açar sözlər: su,  orqanizm, fermentlər, mübadilə. 

Keywords: water, organism,enzymes,exchange. 

 

Giriş 

Susuz həyat təsəvvüredilməzdir, çünki heyvan və bitki orqanizmlərindəki bütün kimyəvi 

proseslər yalnız sulu mühitdə baş verir. Toxumaların kimyəvi tərkibinin əsas hissəsi sudan 

ibərətdir. Su orqanizmdəki bütün maddələrin həlledicisidir. O, orqanizmin tərkibinə daxil olan 

maddələrlə müxtəlif xarakterli birləşmələr əmələ gətirir. Orqanizmdaxili mühitlərin əksəriyyəti 

kolloid-dispers sistemlərdir. Su belə sistemlərdə dispers mühit kimi iştirak edir. Bunun tərkibinə 

daxil olan su kolloid-dispers faza vəzifəsini daşıya bilər. Beləliklə, su orqanizmdə sadə həlledici 

şəklində, kolloid-dispers sistem halında və bəzi üzvi və qeyri-üzvi maddələrin molekuldaxili suyu 

şəklində ola bilər. orqanizmdəki suyun bir hissəsi zülallar və başqa birləşmələrlə rabitəli şəkildə 

olur. Suyun bu hissəsi öz biokimyəvi xassələrinə görə adi sudan fərqlənir və həlledicilik 

qabiliyyətinə malik olmur. Lakin orqanizmdə rabitəli suyun miqdarı çox deyil. Su, orqanizmdə 

bütün fermentlərin, mübadilə məhsullarının, qazların, elektrolitlərin, əks cisimlərin və başqa 

maddələrin həm hüceyrədənxaric mühitə, həm də əks istiqamətdə hərəkətini təmin edən universal 

daşıyıcıdır. Istifadə edilmiş mübadilə məhsulları orqanizmdən su vasitəsilə xaric edilir. Belə 

maddələr əvvəlcə suda həll olur və ya onunla kimyəvi birləşmə əmələ gətirir.  

İnasn və heyvanların əksəriyyəti bir neçə gün susuz qaldıqda tələf olurlar. Lakin kifayət 

qədər su qəbul edən insan 40 günə qədər ac qala bilər. İnsan bədəninin ümumi kütləsinin 70%-ə 

qədəri sudan ibarətdir. Həyatın müxtəlif dövrlərində toxumalardakı suyun faizlə miqdarı dəyişir 

(cədvəl1.). 

Cədvəl 1.               

Həyatın müxtəlf dövrlərində insan orqanizmində suyun miqdarı (%-lə) 

Inkişaf dövrü Bədənin ümumi kütləsinə görə suyun %-lə 

miqdarı 

2 aylıq rüşeymdə 97 

5 aylıq rüşeymdə 85 

Yeni doğulmuş uşaq orqanizmində 66-77 

Südəmər uşaq orqanizmində 62-70 
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Yaşlı şəxslərin orqanizmində 58-67 

 

Cədvəldən göründüyü kimirüşeymin ümumi kütləsinin 97%-i, yeni doğulmuş uşağın 

kütləsinin isə 77%-i sudan ibarətdir. Bütün həyat boyu insan orqanizmindəki su və piyin faizlə 

miqdarı aşağı düşür. Həddindən artıq piylənmiş şəxslərin bədənindəki suyun miqdarı, onların 

ümumi çəkilərinin 40%-nə qadər enə bilər. 

Su orqanizmdə iki növ bioloji mayenin – hüceyrədaxili və hüceyrədənkənar maye 

sisteminin tərkibinə daxildir. 

Orqanizmdəki suyun ümumi miqdarının 70% -dən artığı hüceyrədaxili sudan ibarətdir 

(cədvəl 2.).Hüceyrə protoplazmasının əsas hissəsini təşkil edən hücetrədaxili suyun tərkibinə 

kalium kationları və fosfat anionları daxildir. Hüceyrədaxili suyun mübadiləsi yalnız 

hüceyrəxarici suyun iştirakı ilə həyata keçirilir və onun həm həcmindən, həm də mübadiləsindən 

asılıdır. 

Cədvəl 2.  

Bədən kütləsi 70 kq olan insan orqanizmində suyun yayılması 

Suyun ümumi miqdarı  Hüceyrədaxili Hüceyrədənkənar 

Yumşaq 

toxumalar 

Sümüklər Qan 

zərdabı 

Interstisial 

maye 

%-lə 100% 62% 10% 7% 21% 

Litrlə 42l 26 l 4 l 3 l 9 l 

 

Hüceyrədənxaric maye sistemi iki yerə bölünür: interstisial (toxumarası) və damardaxili 

(qan zərdabı) mayelər. Orqanizmdəki suyun 30 %-ə qadərini hüceyrədənkənar maye təşkil edir. 

Interstisial maye hüceyrələri bilavasitə əhatə edən mühitdir. Hüceyrədənkənar mayenin tərkibinə 

Na kationu, xlorid və bikarbonat anionları daxildir.  

Su, insanın üzv, toxuma və bioloji mayelərində qeyri-bərabər yayılmışdır.Orqanizmin suya 

olan tələbatı mübadilə proseslərinin sürətindən, əzələ fəaliyyətindən, ətraf mühitin 

temperaturundan, qidanın keyfiyyətindən, tərkibindən və başqa amillərdən asılıdır. Bədənin və 

onu əhatə edən mühitin temperaturu, havanın hərəkəti və orqanizmin mübadilə proseslərinin 

vəziyyəti hiss olunmadan itirilən suyun miqdarına mühüm təsir göstərir. Hiss olunmayan su itkisi 

orqanizm temperaturunun istilikvermə yolu ilə tənzimində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yaşlı 

şəxslərin ağciyərləri bir gün ərzində 300 ml-ə qədər su ifraz edir (buxar şəklində). Mülayim iqlim 

şəraitində yaşlı insan orqanizmi bir gün ərzində ən azı 1700 ml su itirir (hiss edilməyən su itkisi – 

1000 ml). 

Insan və heyvan orqanizmində su mübadiləsinin tənzimi, onun həm bədənə daxilolma, həm 

də bədəndən xaricolma mərhələsində həyata keçirilir. Daxilolma mərhələsinin tənzimedici amili 

susuzluq hissidir. Susuzluq hissi – orqanizmin suya qarşı tələbatının ödənilməsinə yardım 

göstərən bioloji mexanizmdir. Susuzluğun mexanizmini İ.P.Pavlovun, K.M.Bıkovun, 

İ.N.Juravlyovun və başqalarının əsərlərində geniş izah edilmişdir. Saxta su qəbulu və diurez 

üzərində aparılan təcrübələrdən aydın olmuşdur ki, orqanizmdə suyun azlması nəticəsində qanın 

fiziki-kimyəvi xassələri dəyişir, yəni qanda üzvi və qeyri-üzvi maddələrin qatılığı artır, onun 
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onkotik və osmotik təzyiqi yüksələr. Bu dəyişikliklər susuzluq hissinin meydana çıxması ilə 

nəticələnir. Suyun azalması nəticəsində qanın kimyəvi tərkibi dəyişir.  

Su mübadiləsinin ayrıca pozğunluğu orqanizmdə suyun həm çatışmazlığı, həm də artması 

şəklində meydana çıxa bilir.su çatışmazlığı (hipohidriya) orqanizmin itirdiyinə nisbətən az 

miqdarda su qəbul etdiyi bütün hallarda baş verə bilər.  

Insan və heyvanların bədənində üzvi maddələrlə birlikdə qeyri-üzvi birləşmələr də vardır. 

Heyvan toxumalarının tərkibində 40 –a yaxın element növü var. Onların əksəriyyəti qeyr-üzvi 

birləşmələrin tərkibindədir. Insan orqanizminin başlıca elektrolitləri- kalium və natrium 

birləşmələridir. Bunlardan əlavə kalsium, maqnezium, dəmir və xlor ionlarının insan və heyvan 

orqanizmində mühüm əhəmiyyəti vardır. Kalium ionu əsas hiceyrədaxili kationdur. Kalium 

orqanizmdə, əsasən suda yaxşı həll olan duzlar şəklində olur. Toxumalarda kaliumun mübadiləsi 

son dərəcə sürətlə gedir. 1 dəqiqə ərzində beyin toxumasındakı kaliumun 3,3-4,0%-i, gözün torlu 

qişasında kaliumun isə 8,0-10,7%-i yeniləşir.  

Sitoplazmada Na, K, Ca ionlarının və bir sıra başqa elementlərinin qatılığının müəyyən 

səviyyədə qalmasının hüceyrələrin həyatında mühüm əhəmiyyəti vardır. Elektrolit mübadiləsinin 

ayrıca pozğunluqları çox vaxt onların orqanizmdə çatışmazlığı şəklində rast gəlir. Bəzi hallarda 

bu və ya digər elektrolitlərin orqanizmdə həddinnən artıq yığılması müşahidə edilir. Çoxlu 

miqdarda su qəbul edildikdə və orqanizmə kifayət qədər duz daxil olmadıqda ayrıca duz 

çatışmazlığı əmələ gələ bilər. Duz çatışmazlığında susuzluq hissinin olmaması onu su 

çatışmazlığından fərqləndirən əsas əlamətdir. Duz çatışmazlığını müalicə etmək üçün xəstəyə 

natrium-xloridin hipertonik və izotonik məhlulları təyin olunur. 

Qalxanabənzərətraf vəzilər maqnezium mübadiləsinin tənzimində də iştirak edir. 

Parathormon qanda Mg miqdarını azaldır və eyni zamanda onun toxumalardan qana keçməsinə 

səbəb olur.  
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RESEARCH OF TEACHING THE IMPORTANCE OF WATER IN THE BODY 
 

Rzayeva M.F., Əliyeva V.S., Hasanova M.F., Rahimova İ.N. 

Summary 
 

It is mainly about the process of water exchange in the body.Dehydration in the body is 

also discussed as excess water and its elimination.Diseases caused by salt deficiency and their 

elimination were also discussed. 
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Açar sözlər: toyuq, tumurta, piqment, hinduşka,bildirçin. 

Keywords: chicken, egg, pigment, turkey, quail. 

Ключевые слова: курица, яйцо, пигмент, индейка, перепел. 

 

Giriş 

Quşlar ilk onurğalı heyvanlardır ki, onlar günün uzunluğunu – fotoperiodunu ölçə bilir. 

Fotoperiodik effekt 50 – yə qədər təbii şəraitdə yaşayan quş növlərində müəyyən edilmişdir.  

Heyvanların sutkalıq aktivliyində sutkalıq dəyişkənliyin əsas komponentlərindən olan    

gecə və gündüz fazalarının bir-birini əvəz etməsi əsas rol oynayır [3]. Bizim yerinə yetirdiyimiz 

tədqiqat işində qapalı şəraitdə  saxlanan yapon bildirçinlərinin saxlanma rejimi toyuq kimi 

quşların təbii şəraitdə olduğu “yuxu” və “oyaq” fazaları ilə sinxronlaşdırılmışdır.  

Metodika 

Qapalı şəraitdə quşlar (toyuq,hinduşka,bildirçin və sairə) astronomik sutkanın bir gündüz 

və bir gecənin müxtəlif uzunluq saatlarında yetişdirilir. Bizim tədqiqat işimizdə kontrol quşlar 

tövsiyyə etdikləri 16 saat gündüz və 8 saat gecə fazalarında saxlanmışdır [2]. Qapalı şəraitdə 

gündüz saatlarında işıqlanma dərəcəsinin artıb azalması [1] tətbiq etdiyi metodikaya uyğun yerinə 

yetirilmişdir. Yemin tərkibi və miqdarı hər iki qrupda eyni olmuşdur. 

Alınmış nəticələr 

Yumurta qabığının ağırlığı ilk yumurtlanan yumurtalarda daha yüngüldür. İlk yumurtalar 

daha kiçikdir.  

Yumurtaları müqaisə edərkən kontroldan alınan yumurtalarda ləkələrin daha bəlirgin və 

tünd olması müşahidə edilmişdir (Şəkil.1). Təcrübədən alınan  yumurtalada isə ləkələr əsasən 

açıq rəngdə olmuşdur, diqqətli müşahidə etdikdə yumurta üzərində iri açıq rəngli ləkələrlə yanaşı 

kiçik diametrli tünd ləkələri də görmək mümkün olur. Hər iki qəfəsdən alınan yumurtalarda 

yumurta qabığının çəkisi eyni olmuşdur, lakin yumurta üzərində olan ləkələrin rəngləri çox 

fərqlidir. Kontroldan alınan yumurtalarda bu ləkələr əsasən tünd qəhvəyi rəngdə olmuşdur. 

Kontrol yumurtalarda tünd qəhvəyi rəng müşahidə olunsa da bəzi yumurtalarda bundan əlavə 

açıq qəhvəyi, ağ rəngin müxtəlif tonları nəzərə çarpmışdır. 

Təcrübə yumurtalarda əsasən qəhvəyinin açıq tonları üstünlük təşkil etmişdir. Bəzi 

yumurtalarda isə tünd qəhvəyi rəngli kiçik diametrə malik ləkələr də müşahidə olunmuşdur. 

Təcrübədən əldə etdiyimiz yumurtalarda digər fərqləndirici cəhət bu yumurtalarda dənəvərliyin 

müşahidə olunması və yumurtaların sarı fona malik olmasıdır. 

Ümumilikdə götürdükdə təcrübədən alınan yumurtalarda piqmentləşmənin yayılması, 

kontroldan alınan yumurtalardan daha çoxdur. Belə ki, təcrübədən əldə etdiyimiz yumurtaların 

əksəriyyətində piqmentlərin rəngi açıq olsa da, piqmentləşmənin yayılması yumurta qabığının 

böyük  bir hissəsini əhatə etmişdir. 

Aşağıdakı şəkillərdə digər göz ilə görünə bilən fərqlər verilmişdir. 
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 Şəkil 1.Təcrübə və kontrol yumurtalarda göz ilə görünə bilən piqmentləşmə fərqləri. 

 

Təcrübədən əldə edilən yumurtalarda ləkələrin rəngi kontroldan alınan yumurtalara 

nisbətən daha açıq rəngdə olmuşdur. Təcrübə  yumurtalarda dənəvərlik və sarı fon müşahidə 

edilmişdir.Təcrübə və kontroldan alınan yumurtaları müqaisə etdikdə, piqmentləşmənin yumurta 

qabığı boyunca yayılması təcrübə yumurtalarda daha çox müşahidə edilmişdir. Kontrol 

yumurtalarda tünd qəhvəyi rəng ayrı-ayrı ləkələr şəklində müşahidə edilmişdir. 

Alınmış nəticələr. 

Təcrübə yumurtalarda  sarı fon, dənəvərlik və kicik diametrli şabalıd rəngində ləkələr, 

kontrol yumurtalarda ağ fon, böyük ölçülü qara ləkələr qeyd olunur.Təcrübə yumurtalarda 

piqmentləşmə yumurta qabığının 15-20 %-ni, kontrol yumurtalarda 80-85% əhatə edir.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ ЯИЦ ЯПОНСКИХ ПЕРЕПЕЛОВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДВЕ ДНЕВНЫЕ И ДВЕ ТЕМНЫЕ ФАЗЫ СУТОК 
 

Мусаев А.М. 

Резюме 
 

Опытные яйца имеют желтый фон, зернистость и каштановые пятна небольшого 

диаметра, контрольные - белый фон, крупные черные пятна Пигментация в опытных яйцах 

покрывает 15-20% скорлупы, в контрольных яйцах 80-85%. 
 

STUDY OF PIGMRNTATION IN THE EGGS OF JAPANESE QUAILS KEPT IN TWO 

DAYTIME AND TWO DARK PHASES OF THE DAY 
 

Musaev A.M. 

Summary 

Experimental eggs have a yellow background, grain and chestnut spots of small diameter, 

control - white background, large black spots. Pigmentation in the experimental ovaries covers 

15-20% of the shells, in the control ovaries 80-85%. 
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Introduction 

Food industry sector has special importance in the economy of the country. Thus, more 

than half of the population living in rural areas of the country, providing employment, food 

production, raw materials to achieve greater economic efficiency, have high environmental and 

quality of food products, exporting products to the developed countries as a result of new 

technologies and technical means to achieve formation and reliable supply of food is of great 

importance [1-2].  

In addition to the above-mentioned and other positive characteristics, there are problems to 

be solved in this field. In this regard, the technological and economic performance of the food 

industry in innovative technologies and the demand for infrastructure is no exception. Taking into 

account the above-mentioned technology and hardware complex at great economic cost of 

imports, currently used by technical means such as technological, operational, environmental and 

economic indicators are low and then the problem seems to be more and more pronounced.  

With the introduction of innovative technologies and technical means in the country's food 

production facilities can be a foundation for the reconstruction of the solution to the problem.  

Materials and methods of research 

Basic goal is to continuously bulk materials in the food industry for a couple of division 

into equal parts to create a dosing device is of particular importance in this respect. In order to 

obtain a high quality product components, which form the basis for the precise dosing of the most 

important technological processes in production of bakery products is one of dosing. The main 

raw material for bakery flour, water, sugar, salt, butter, milk, eggs, ripples, flavored and color 

items.  

Therefore, it is important to separate components. The shape of the theoretical and practical 

research, design parameters and operating conditions basis, the invention of a new device has 

been created [3-5].  

As you can see from the image device operational dosing schedule even distribution of bulk 

material dosing device, which is used in several places in the right side of the pyramid is linked 

with the number of members. As can be seen from the number of faces in the right side of the 

pyramid schemes, as well as the side faces of the forms (linear or curvilinear), choosing the 

distribution of the quality of the material is aimed. 

mailto:shasan255@mail.ru
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Now the consumption norm (for each part of the material is divided) is connected to a 

dosing device a scheme design parameters (picture 1) as seen in the bulk material is divided into 

sections, except for one live cut (the window).  

Conclusion 

The mass of the dosing material, except that the live crowd cut (taking into account that the 

area of the proposed dispersal device installed in the window at the bottom of the body, the inner 

diameter of the ring-shaped parts using a variety of, in other words, the output window at the 

bottom of the pyramid, the height of the body dispersal device various values installed (dispersal 

device by changing the state of the body along the vertical axis with respect to the pyramid), the 

dosing material mass can be solved easily.  

The proposed solution to the issue is the fact that, at the lower part of the windows, and the 

dispersal of various parameters at the window frame to cover the body of the dispersal device 

placed symmetrically with respect to each other down the side of the ring-shaped portion and a 

seat in the kinematics of the fact that the pyramids were used properly, the spreading out of the 

office window at the bottom of the body of the pyramid-shaped units of various heights and side 

faces of hoop a variety of different internal diameter of the surface flatness of linear and 

curvilinear incision pyramids can also be used properly. 

The mass of the dosing material, except that the live crowd cut (taking into account that the 

area of the proposed dispersal device installed in the window at the bottom of the body), the inner 

diameter of the ring-shaped parts using a variety of, in other words, the output window at the 

bottom of the pyramid, the height of the body dispersal device various values installed (dispersal 

device by changing the state of the body along the vertical axis with respect to the pyramid), the 

dosing material mass can be solved easily. 
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Xülasə 

Elmi əsərdə innovativ yanaşma və üsullar əsasında yeyinti sənayesində səpici və 

dozalaşdırıcı materialların müvafiq normaları üçün zavodun konstruktiv parametrlərinin nəzəri 
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əsaslandırılmasının tədqiqindən bəhs edilir. Elmi işdə bu yeni innovativ qurğunun digər texnoloji 

proseslərdə istifadəsi haqqında da məlumat verilmişdir. Dozalaşdırıcı materialın kütləsi, canlı 

kütlənin kəsilməsi istisna olmaqla (gövdənin altındakı pəncərədə quraşdırılmış təklif olunan 

dispersiya qurğusunun sahəsi nəzərə alınmaqla), müxtəlif üsullardan istifadə edərək üzük formalı 

hissələrin daxili diametri, içərisində başqa sözlə, piramidanın altındakı çıxış pəncərəsi, gövdə 

dispersiya cihazının hündürlüyü quraşdırılmış müxtəlif texniki hissələr (piramidaya nisbətən 

şaquli ox boyunca qurğunun vəziyyətini dəyişdirən dispersiya cihazı), doza materialının kütləsi 

və həmçinin digər mühüm göstəricilərin tədqiqinə dair məlumatlar da elmi əsərdə öz əksini 

tapmışdır.  

 

INNOVATIVE STUDY OF CONSTRUCTIVE PARAMETERS OF PLANT  

FOR DOSE OF TANNER MATERIALS BASED ON CHEMICAL FEATURES 
 

Melikov A.G.,1 Hasanov S.L.2 

Summary 
 

Scientific work deals with the research of theoretical grounding of constructive parameters 

of plant for dose of tanner materials in a food industry on the basis of innovative approach and 

methods. In scientific work also has given information on use of this plant in other technologic 

processes. Mass of the dosing material, except that the live crowd cut taking into account that the 

area of the proposed dispersal device installed in the window at the bottom of the body, the inner 

diameter of the ring-shaped parts using a variety of, in other words, the output window at the 

bottom of the pyramid, the height of the body dispersal device various values installed dispersal 

device by changing the state of the body along the vertical axis with respect to the pyramid, the 

dosing material mass can be solved easily. 
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In recent years, there has been an increase in interest in microbiological phenomena and 

their practical application in the exploration and production of oil. However, the excessive 

uncontrolled development of microorganisms leads to microbiological contamination of a 
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specific environment and change in the composition of oil products. These changes occur in 

biodeterioration processes, which in turn lead to significant economic losses.  

In the process of oil production by waterflooding  bacteria also along with the injected 

water enter the reservoir pressure maintenance system, the reservoir,  oil collection and treatment 

system. Increased contamination of oilfield water by various groups of bacteria leads to a 

decrease in the permeability of rocks, plugging of bottomhole zones, and, as a consequence, to a 

decrease in oil recovery. The vital activity of microorganisms in the oil gathering system and 

maintaining reservoir pressure causes an increase in the rate of the most dangerous local 

corrosion of equipment. It has been proven that the main danger is the so-called sulfate-reducing 

bacteria (SRB).  

In oil reservoirs there are species of bacteria with biogenic corrosion processes: 

hydrocarbon-oxidizing, methane-forming bacteria. Typical representatives of fungi that cause 

biocorrosion in different climatic zones are fungi of the genus Aspergillus, Penicillium, 

Fusarium, Cladosporium. 

The oil hydrocarbons are actively subjected to microbiological destruction. Hydrocarbon 

molecules are distinguished by stable chemical bonds and are degraded by microorganisms only 

with the participation of molecular oxygen, i.e. with the participation of aerobic (hydrocarbon-

oxidizing) organisms. 

The purpose of this study  is determination of microbial  numbers. All other physiological 

groups of microorganisms, in particular anaerobic ones, use the metabolic products of 

hydrocarbon-oxidizing bacteria, SRB and some other microorganisms in samples of formation 

waters, oil and sea water of the Apsheron Peninsula. For the study samples of  the formation 

water, oil and sea water taken from the Balakhani and Bibi-Heybat fields were used.     

Determination of the number of bacteria and fungi was carried out by seeding on a dense 

nutrient medium (Koch's method). To count  the number of bacteria, a dense nutrient medium 

MPA (meat-peptone agar) and for fungi, WA (wort agar) were used. After seeding by the method 

of limiting dilutions, the cultivation of microorganisms was carried out in a thermostat at 30-320C 

for 1-3 days for bacteria, 5-7 days for fungi.  

When determining the number of SRB, the McCready table was used, quantitative 

accounting was carried out in a liquid Postgate medium. The number of SRB  in formation waters 

was determined by the method of limiting dilutions according to the McCready table compiled on 

the basis of processing numerous results by the method of variation statistics. The cultivation was 

carried out in a thermostat at a temperature of 30 ± 200C. Enrichment cultures were also isolated 

from samples of formation water and oil. According to the results of the experiment, it can be 

seen that the number of microorganisms in the samples of formation water from the Bibi-Heybat 

field is slightly higher (SRB-14 ∙ 104, bacteria-15 ∙ 104, fungi -29 ∙ 103) than in the samples of  

formation water from the Balakhani field (SRB-11 ∙ 102, bacteria-13 ∙ 104, fungi -16 ∙ 102). 
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LAY SULARINDA SULFATREDUKSİYAEDİCİ BAKTERİYALARIN VƏ BƏZİDİGƏR 

MİKROORQANİZMLƏRİN MİQDARININ TƏYİNİ 
 

Qəhrəmanova K.R., Məmmədova P.Ş., Eyvazova İ.M., Aminova B.M. 

Xülasə 
 

Mikrobioloji korroziya ilə mübarizədə  bakterisidlər geniş tətbiq sahəsi tapmışdır, lakin 

onlardan istifadə onu göstərdi ki, universal bakterisid yoxdur. Belə ki, hər bir halda bakterisidin 

tətbiqi zamanı mikroorqanizmlərin konkret yaşama şəraitini nəzərə almaqla müxtəlif reagentlərin 

bakteriyalara qarşı  qoruyucu təsirinin hərtərəfli laborator işlənməsi zəruridir. 

İşin məqsədi Abşeron yarımadasının lay suları və neftində sulfatreduksiyaedici 

bakteriyaların və digər mikroorqanizmlərin mikrobioloji analizinin aparılması, eyni zamanda neft 

mədəni sularında sulfatreduksiyaedici bakteriyaların inkişafının tədqiq edilməsidir. 
 

СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ В ПРОБАХ ПЛАСТОВЫХ 

ВОД, НЕФТИ И МОРСКОЙ ВОДЫ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
 

Гахраманова К.Р., Мамедова П.Ш., Эйвазова И.М., Аминова Б.М. 

Резюме 
 

Составляющие нефть углеводороды активно подвергаются микробиологическому 

разрушению. Молекулы углеводородов отличаются стойкими химическими связями и 

расщепляются микроорганизмами только при участии молекулярного кислорода, т.е. при 

участии аэробных организмов (углеводородокисляющих микроорганизмов). Все 

остальные физиологические группы микроорганизмов, в частности анаэробные, 

используют продукты обмена углеводородокисляющих бактерий. 

Целью данной работы является изучение численности сульфатвос-станавливающих 

бактерий и некоторых других микроорганизмов в образцах пластовых вод, нефти и 

морской воды Апшеронского полуострова.  
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Введение 

Главный путь успешного решения задач, стоящих перед земледельцами-это 

интенсивное использование земли, не снижая плодородия почв и темпов роста 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

mailto:a.maleyka@mail.ru
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Повышение плодородия почв, включает комплекс агротехнических и экономических 

мероприятий, направленных на обеспечение непрерывного роста валовых сборов всех 

сельскохозяйственных культур(9). 

Следует отметить, что высокая урожайность и плодотворность почв достигается при 

комплексном применении органических и минеральных удобрений. В настоящее время о 

положительной роли органического вещества навоза, птичьего помета и других удобрений 

органического происхождения, а также значимости комплексного применения 

органических и минеральных удобрений свидетельствует многолетний отечественный и 

зарубежный опыт (4,7). 

Из агротехнических факторов,прежде всегоследует отметить, воспроизводство 

гумуса и питательных веществ путем применения органических и минеральных 

удобрений, совершенствование приемов обработки почв для улучшения физических и 

физико-химических свойств их, мелиорация засоленных и солонцеватых почв, защита их 

от водной и ветровой эрозии, защита растений от вредителей, болезней и сорняков, 

систематическое сортообновление(10). 

Изучение минералогического состава уплотненных почв, после обработки 

агроценозами является новым аспектом в исследовании экологии почв Азербайджана. 

Объекты и методы исследования: 

Исследования проводились в полевых и лабораторных условиях на пробах, 

отобранных из почв села МинбашиСабирабадского районасероземные почвы относятся к 

степным, климат региона субтропический  характеризуется теплой зимой и сухим 

летом.Почвы были взяты на орошаемых землях под хлопчатником сорта 

«БаязАлтун».Были исследованы-физические свойства,  морфологический и 

минералогический состав исследуемых почв и рентгенографические снимки почв были 

получены  в институте Геологии и Геофизики  АН Азербайджана(2,5). 

Результаты и обсуждения: 

Методы минералогического анализа существенно дополняют методы химического 

исследования почв, потомучто, при помощи этих методов можно получить представление 

о непосредственном составе минералов, входящих в состав почв, что имеет большое 

значение для физико-химических свойств почв: твердости, связности, фильтрации и 

других свойств(11).Минералогические исследования сероземных почв Сабирабадского 

района характеризуются следующим составом:на глубине 0-30см, содержание кварца 

составляет 24%; полевого шпата-14%; кальцита 12%; иллита, гидрослюды-10%; Самое 

высокое показание содержания монтмориллонита-17% приходится на глубину 0-30см, 

каолинита-15%.Следует отметить, что содержание полевого шпата  в верхних горизонтах 

составляет 14-15%, тогда как вниз по профилю его показание уменьшается и составляет 

12-13%. 

Из полученных данных также видно, что содержание иллита, гидрослюды на 

горизонтах 0-30см и 30-55см составляет 10% и вниз по глубинам -9%. Следует 

подчеркнуть, что содержание минерала монтмориллонита по всем горизонтам составляет 

17-16%-высокое, также содержание каолинита колеблется в среднем 14-15% по 

глубинам.Вероятно, такое содержание говорит о иллитизации почвенного состава 

изучаемых сероземных почв.  Рентгенограммы анализов по глубинам  и химический 

состав почв подтверждает минералогический состав  орошаемых сероземных  почв 
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Сабирабадского района.Изучения по составу поглощенных оснований показывает 

различное содержание кальция, магния и натрия.Содержание кальция составляет в 

сероземных почвах 8,89-10,98%, которое вниз по профилю возрастает. Тогда как 

содержание магния и натрия изменяется по профилю, если в верхнем горизонте 0-30см 

магния составляет 2,53%, натрия 1,00, то на глубине составляет соответственно – 2,19% и 

1,09%.Как известно содержание магния обычно свидетельствует о наличие 

монтмориллонитовой группы, содержание калия на присутствие гидрослюдистых 

минералов.Молекулярное отношение SiO2/AL2O3 свидетельствует о гидрослюдисто-

монтмориллонитовом составе исследуемой почвы. 
 

Выводы 

1.Исследованиями, выполненными в полевом опыте на сероземных почвах 

Сабирабадского района, установлено,что применение органических и минеральных 

удобрений привело к повышению продуктивности и устойчивости с/х культур. 

2.Исследования минералогического состава сероземных почв показали высокое 

содержание монтмориллонита, иллита,гидрослюдасмешаннослойного каолинита, кварца и 

полевого шпата. 

3.Молекулярное отношение SiO2/AL2O3 свидетельствует о гидрослюдисто-

монтмориллонитовом составе исследуемой почвы. 
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KÜR-ARAZ OVALIĞININ BOZ TORPAQLARININ MİNERALOJİ  

TƏDQİQATLARINDA MÜXTƏLİF GÜBRƏLƏRİN ROLU 
 

Mehdiyev H.C., Əhmədova M.A. 

Xülasə 
 

Aparılan iş Sabirabad rayonu Minbaşı kəndinin boz torpaqlarından götürülümüşdür. 

Tədqiqat nəticələrinə görə müxtəlif orqanik gübrələrlə yanaşı, mineral gübrələr verdikdə və 

həmçinin, meliorativ işlər apararaq boz torpaqlarda əkinaltı kipləşmiş qatları aradan qaldıraraq 

məhsuldarlığın artmasına səbəb olmuşdur.Mineralogiya tədqiqatlarin nəticəsində boz torpaqlarda 

montmorillonit,illit,hidroslyuda, kaolinit kvars və polevoy şpat yüksək tərkibdə aşkar 

olunmuşdur. 
 

MINERALOGY OF GRAY SOILS OF KUR-ARAZ PLAIN 

EFFECTS OF DIFFERENT FERTILIZERS ON RESEARCH 
 

Mehdiyev H.J., Ahmadova M.A. 

Summary 
 

This paper presents the results of studies on the study of various fertilizer systems (cattle 

manure, phosphate and potassium mineral fertilizers) when cultivated under cotton in field 

experiments in the village of Minbashi, Sabirabad district. Also, it was found that the use of 

organic and mineral fertilizers led to an increase in the productivity and sustainability of crops. 

Studies of the mineralogical composition of serozem soils showed a high content of 

montmorillonite, illite, mixed-layer kaolinite, quartz, and feldspar. 
 

 

 

 

HAVADA PAK-LARIN KÜTLƏ XROMOTOQRAFIYA METODU İLƏ TƏYİNİ 
 

Aslanova S.K. 1, Hüseyinli A.Q. 1 

1Bakı Dövlət Universiteti 
 

Açar sözlər: atmosfer, üzvi çirkləndirici, meqapolis,  formaldehid, aseton, avtonəqliyyat. 

Key words: atmosphere, organic pollutants, megalopolis, formaldehyde, acetone, 

autotransport . 

Ключевы слова: aтмосфера, органические загрязнители, мегаполис, формаль- 

дегид, ацетон, автотранспорт. 

 

Havada qazların (buxarların) bərk və ya maye halında müxtəlif maddələrin, həmçinin 

radioaktiv elementlərin canlı orqanizmlərin həyat şəraitinə mənfi təsir edə biləcək miqdarda 

olmasına atmosfer çirklənməsi deyilir. Atmosferin regional çirklənməsinin səbəbi şəhərlərin, iri 

sənaye komplekslərinin yerləşdiyi ərazinin havasına çoxlu miqdarda tullantıların (tüstü, his, qaz, 

toz və s.) daxil olmasıdır. Qlobal çirklənmənin səbəbi isə regional çirklənmənin tədricən çox uzaq 

sahələrə yayılması və nəhayət yerətrafı atmosferi tam əhatə etməsidir. Respublikamızda 

atmosferin çirklənməsi sənaye şəhəri olan Bakı və Sumqayıtda daha çox müşahidə olunur. 

Tullantılar müxtəlif tərkibli üzvi və qeyri üzvi olurlar. Böyük şəhərlərdə kükürd, azot və onun 

birləşmələri, dəm qazi, karbohidrogenlər, hydrogen sulfidlər, turşular, xüsusilə sulfat turşusu 
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olur. Kimyəvi birləşmələr atmosferdə bir-biri ilə reaksiyaya girərək zəhərli maddələr əmələ 

gətirir. [2,3] 

Yağış suyu nümunəsində politsiklik aromatik karbohidrogenlərin (PAK) kəmiyyət təhlili 

Agilent Technologies (ABŞ) tərəfindən istehsal edilmiş yüksək performanslı Agilent 5975 

kütləvi seçici detektoru ilə əlaqəli Agilent 6890N qaz xromatoqrafı daxil olmaqla olan 

cihazlardakı sistemdə aparılmışdır. 

Cədvəl 1. 

Polistiklik Aromatik Karbohidrogenlərin yağış suyu nümunəsində təyini 

Polistiklik Aromatik 

Karbohidrogenlər, μq/l 

Təyin edilən miqdar Nümunənin adı 

Naftalin 0.01 

Yağış suyu 

Acenaftilen <0.01 

Acenaften <0.01 

  Fluoren <0.01 

 Fenantren <0.01 

Antrasen <0.01 

Fluoranten <0.01 

Piren <0.01 

Benz(a)antrasen <0.01 

Krizen <0.01 

Benz(b+j+k)fluoranten <0.01 

Benz(a)piren <0.01 

Inden(1,2,3-cd)piren <0.01 

Benz(ghi)perilen <0.01 

Dibenz(ah)antracen <0.01 

Σ 16 İndividual PAK  0.01 

 

 Alınmış nəticədə naftalinin, benz(a)pirenin miqdarı YVQH-dən artıq olaraq müəyyən 

edilmişdir. YVQH-dən artıq olan hər birkanserogen üzvi birləşmə insan orqanizmi üçün təhlükəli 

hesab edilir.  
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PAK-lara məruz qalma forması və orqanizmin göstərdiyi reaksiya. İlkin təsir zamanı daha 

yüngül formada insanların bu təsirə məruz qalması baş versə də, uzun müddətli təsirdə daha ciddi 

fəsadlarla insanın ölümünə səbəb olur. 
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HAVADA PAK-LARIN KÜTLƏ XROMOTOQRAFIYA METODU İLƏ TƏYİNİ 
 

Aslanova S.K. 1, Hüseyinli A.Q. 1 

Xülasə 
 

Şəhər atmosferində olan və asanuçucu üzvi birləşmələrin tərkibi digər üzvi çirkləndiricilərə 

nisbətən daha çox öyrənilmişdir. Dünyanın bir çox iri şəhər və meqapolislərində aparılan çoxsaylı 

təcrübələr və analizlərin cavablarının uyğun gəldiyi, yəni çirkləndiricilərin tərkibcə yaxın olduğu 

məlum olmuşdur. Belə ki, şəhər havasını çirkləndirən əsas üzvi birləşmələr avtonəqliyyat 

vasitələriylə atmosferə atılır. Uçucu karbonil birləşmələr (formaldehid, asetaldehid, aseton, 

benzaldehid və s.) atmosfer havasında həmişə olur. Bəzi aktiv birləşmələr havada bir neçə saat, 

bəziləri isə bir neçə dəqiqə yaşayır. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПАКЕТОВ МЕТОДОМ МАСС-

ХРОМОТОГРАФИИ МАТЕРИАЛА 
 

Асланова С.К., Хусейнли А.К.  

Резюме 
 

Состав летучих органических соединений в городской атмосфере изучен больше, чем 

других органических загрязнителей. Многочисленные эксперименты и анализы, 

проведенные во многих крупных городах и мегаполисах мира, показали, что ответы 
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совпадают, т. е. состав загрязняющих веществ близок.Таким образом, основные 

органические соединения, загрязняющие воздух города, выбрасываются в атмосферу 

автотранспортом.Летучие карбонильные соединения (формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

бензальдегид и др.) всегда присутствуют в атмосфере.Одни активные соединения живут в 

воздухе несколько часов, другие – несколько минут. 

 

DETERMINATION OF AIR PACKS BY MASS MATERIAL CHROMOTOGRAPHY 
 

Aslanova S.K., Huseyinli A.Q. 

Summary 
 

The composition of volatile organic compounds in the urban atmosphere has been studied 

more than other organic pollutants.Numerous experiments and analyzes conducted in many major 

cities and megacities of the world have shown that the answers are consistent, ie the composition 

of pollutants is close.Thus, the main organic compounds that pollute the city's air are released 

into the atmosphere by vehicles.Volatile carbonyl compounds (formaldehyde, acetaldehyde, 

acetone, benzaldehyde, etc.) are always present in the atmosphere.Some active compounds live in 

the air for several hours, while others live for several minutes. 

 

 

MƏİŞƏT TULLANTI SULARININ  NANO-𝚼–AL2O3 İŞTİRAKINDA RADİOLİZİ 

ZAMANI BAŞ VERƏN FİZİKİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ DƏYİŞİKLİKLƏR 
 

Məmmədova N.T., Quliyeva Ü.A., Qurbanov M.Ə. 

Azərbaycan Milli EA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu 

AZ-1143 Bakı şəh, B.Vahabzadə9 

E-mail: ulviyegulieva13@gmail.com 
 

 Açar sözlər: Məişət tullantı suyu, radioliz, nano zərrəcik, fenol, SSAM, neft və neft 

məhsulları, OKT 

 

Məişət tullantı sularının tərkibi çox mürəkkəbdir.Tərkibində üzvi və qeyri-üzvi maddələrlə 

birlikdə ~99% su var. Ətraf mühitin çirklənmə mənbələrindən biri məişət tullantı sularının 

axıdılması problemidir. 1 milyon nəfər əhalisi olan böyük şəhərlərdə sutka ərzində 300 min m3 

sudan istifadə olunur ki,  onun da~75-80%-i çirkab sulara çevrilərək kanalizasiya sistemlərinə 

axıdılır [1]. Baxmayaraq ki, təmizlənmə istiqamətində işlər görülür, yeni innovativ metod və 

texnologiyaların işlənib hazırlanmasına ehtiyac var. 

Məişət tullantı sularının üzvi (fenol, neft və neft məhsulları, sintetik səthi aktiv (SSAM) 

maddələrdən) və qeyri-üzvi ionlardan təmizlənməsi üçün müxtəlif kimyəvi və fiziki-kimyəvi 

metodlardan istifadə olunur. Bu üsullar bir sıra nöqsanlara malikdir.Məs, xlorla işləmə zamanı 

xlorlu birləşmələr  yaranır ki, onların da əlavə təmizlənməsinə ehtiyac var. Elektrokimyəvi 

təmizlənmə zamanı isə yüksək enerji sərfiyyatı lazımdır[2]. Təmizlənmə metodlarında istifadə 

olunan oksidləşdiricilərin qiymətlərinə əsasən deyə bilərik ki, H2O2 ilə təmizlənmə ən ucuz 

metod hesab olunur. Tullantı suları mürəkkəb tərkibə malikdir.  

Məişət tullantı sularının təmizlənməsi üçün kombinə olunmuş radiasiya metodlarından 

istifadə olunur. 𝛾-şüalarının təsiri altında tullantı sularının təsiri altında bioloji təsiri altında 
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qoxunun, rəngin itməsinə,    çirkləndirici maddələrin qatılığının azalmasına səbəb olur. Bunun 

üçün 0,4-0,5 kQr  doza tələb olunur [3,4].  
Radiasiya-kimyəvi  və onunla kombinə edilmiş üsulun digər üsullardan fərqi ondan 

ibarətdir ki, burada kimyəvi təmizlənmə ilə yanaşı, eyni zamanda bioloji təmizlənmə prosesi də 

gedir.İçməli və tullantı sularının təmizlənməsində istifadə olunan metodlar sürətli, birmərhələli 

və texnoloji cəhətdən sadə olur.  Bu metodlar mövcud metodlardan iqtisadi cəhətdən də sərfəlidir. 

Belə ki, kombinəedilmiş radiasiya və koaqulyasiya metodu ilə təmizlənmə ənənəvi metodlarla 

müqayisədə~2÷2,5 dəfə ucuz başa gəlir. 1m3suyun təmizlənməsi üçün 0,25ABŞ dolları təşkil 

edir[5]. 
Tədqiq olunan işdə Bakı Neft Emalı zavodunun məişət tullantı sularının qamma şüalarının 

təsiri altında fenollardan, neft və neft məhsullarından, səthi aktiv maddələrdən təmizlənmə 

prosesi öyrənilmişdir. Radioliz prosesi qamma şüaların təsiri altında otaq temperaturunda 50 nm 

ölçülü nano katalizatorun (USA Skyspring Nanomaterials, Inc. (S=262,09 m2/q)) iştirakı ilə 

aparılmışdır. 

Tədqiqat obyekti kimi məişət tullantısı nümunəsindən 70 ml götürərək üzərinə 50 nm 

ölçülü 0,1 q nano-γ-Al2O3 əlavə edilərək məhlul hazırlanmışdır. Təcrübələr stasionar şəraitdə və  

Co60  izotop qurğusunda aparılmış, tədqiqat müddətində qurğunun gücü P=0,1 Qr/san  olmuşdur. 

Ölçmələr udulan dozanın 0,3÷55 kQr qiymətində aparılmış, ampulanın ümumi həcmi 110 ml 

olmuşdur. 

İşin məqsədi Bakı Neft Emalı zavodunundan axıdılan məişət tullantı sularının qamma 

şüalarının təsiri altında nano-𝛾-Al2O3 iştirakında radiolizi zamanı baş verən fiziki və fiziki-

kimyəvi dəyişikliklərin öyrənilməsidir. 

Aşağıdakı cədvəldə tədqiq olunan ərazidən götürülmüş  məişət tullantı sularının  ilkin 

tərkibi haqqında nəticələr verilmişdir. 

 

Parametrlər 
 

Ölçü 

vahidi 
 

pH  7,79 

Elektrik  keçiricilyi µS/sm 1758 

Duzluluq 0/00 0,73 

Qoxu ball 3 

SSAM mq/l 0,254 

Fenollar  mq/l 0,123 

OKT mq/l 3,14 

Neft məhsulu və yağlar mq/l 15,2 
Xüsusi çəki q/sm3 1,0017 

pH µS/sm 7,79 

Elektrik  keçiricilyi 0/00 1758 

Duzluluq ball 0,73 
 

Cədvəldən göründüyü kimi, neft məhsulu və yağların miqdarı digər çirkləndiricilərlə 

müqayisədə daha çox, fenollar isə nisbətən azdır.   
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Şəkil 1-də udulan dozadan asılı olaraq məişət tullantı sularını xarakterizə edən bəzi 

parametrlərin qatılıqdan asılı olaraq dəyişmə kinetikası verilmişdir.  

 

 
Şəkil 1. Məişət tullantı sularının müxtəlif parametrlər üçün qatılığın udulan dozadan asılı 

olaraq dəyişmə kinetikası. 1-pH, 2-Qoxu, 3-Elektrik keçiriciliyi,4-Xüsusi çəki, 5-

Duzluluq(P=0,1Qr/san) 

 

Şəkil 1-dən göründüyü kimi,məişət tullantı suyunu xarakterizə edən qoxu, xüsusi çəki və və 

duzluluq parametrləri udulma dozasından asılı olaraq demək olar ki, dəyişmir. Turşuluğu 

xarakterizə edən pH dozanın 0,3 kQr qiymətində artır, sonrakı dozalarda isə azalır.Elektrik 

keçiriciliyi isə udulma dozasından asılı olaraq monoton azalır. 

Alınan nəticələrə əsasən demək olar ki, 0,3 ÷55 kQr dozada şüalandırılmış məişət tullantı 

suyu nümunəsində SSAM, fenol, neft və neft məhsulları, OKT-nin çevrilmə dərəcəsi uyğun 

olaraq 95%, 92%,86%  və 73 % olmuşdur. 
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MƏİŞƏT TULLANTI SULARININ  NANO-𝚼–AL2O3 İŞTİRAKINDA RADİOLİZİ 

ZAMANI BAŞ VERƏN FİZİKİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ DƏYİŞİKLİKLƏR 
 

Məmmədova N.T., Quliyeva Ü.A., Qurbanov M.Ə. 

Xülasə 
 

Baxılan işdə Bakı Neft Emalı zavodunundan axıdılan məişət tullantı sularının qamma 

şüalarının təsiri altında nano-γ-Al2O3 iştirakında radiolizi zamanı baş verən fiziki və fiziki-

kimyəvi dəyişikliklər öyrənilmişdir. Qamma şüalarının təsiri altında məişət tullantı suyu 

nümunəsi fenollardan, neft və neft məhsullarından, sintetik səthi aktiv maddələrdən (SSAM) və 
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qeyri-üzvi ionlardan təmizlənmə prosesi aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, ilkin nümunədə 

neft məhsulu və yağların miqdarı digər çirkləndiricilərlə müqayisədə daha çox, fenollar isə 

nisbətən azdır. Məişət tullantı suyunu xarakterizə edən qoxu, xüsusi çəki və və duzluluq 

parametrləri udulma dozasından asılı olaraq demək olar ki, dəyişmir. SSAM, fenol, neft və neft 

məhsulları, OKT-nin çevrilmə dərəcəsi uyğun olaraq 95%, 92%,86%  və 73 % olmuşdur. 

 

 

 

SÜDVƏ SÜD MƏHSULLARININ ORQANOLEPTİKİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ 

GÖSTƏRİCİLƏRİ 
 

İbrahimova L.R., Tağıyev C.U. 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
 

Keywords: milk, livestock, organoleptic evaluation, quality. 

Açar sözlər: süd,heyvandarlıq, orqanoleptik qiymətləndirmə, keyfiyyət. 

 

Giriş 

Südün emalından müxtəlif süd məhsullarına çevrilməsi məsələləri alimlərin, mütəxəs-

sislərin, eləcə də kənd təsərrüfatı işçilərinin diqqətini cəlb edir. Yüksək proteinli süd məhsulları 

arasında aparıcı rol bioloji xüsusiyyətlərinə görə böyük əhəmiyyət kəsb edən pendirlərə verilir. 

Bütün zəruri qida və enerji komponentləri ilə zəngin olan sağlam heyvanlardan alınan süd 

müxtəlif məhsulların istehsalında xammal kimi istifadə edilməlidir [2,3]. 

İnsanlar üçün ən vacib qida məhsullarından biri süddür, bu qida məhsulunun dəyəri onun 

kimyəvi tərkibi və ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Əhəmiyyətli bir məqam 

süd və süd məhsullarının bioloji dəyərini və həzmini artırmaq üçün insan qidasına daxil 

edilməsidir. Südün tərkibinə və xassələrinə müxtəlif amillər təsir edir, məsələn: heyvanların cins, 

yaş, laktasiya dövrü, ilin fəsli, qida rasionu, süd məhsuldarlığı, heyvanların köklük dərəcəsi, 

saxlama şəraiti [4,6]. 

Heyvanın bütün orqan və toxumalarının düzgün inkişafı və sonrakı normal fəaliyyəti ilə 

yüksək süd istehsalına nail olmaq olar [7]. 

Məlumdur ki, laktasiya dövrünün 4-6 ayına qədər süd istehsalında tədricən artım, sonra 

tədricən azalma, lakin eyni zamanda quru maddənin artması müşahidə olunur. Əgər laktasiya 

dövrünün təsirindən danışırıqsa, onda deyə bilərik ki, laktasiyanın sonunda südün yağ tərkibi 10-

15%, zülalın kütlə payı isə 8-10% artır, azalma olur. ümumi süd məhsuldarlığındada [1,3,6]. 

Südün məhsuldarlığı laktasiya dövründə ən çox dəyişkəndir. Müxtəlif cins inəklərdə südün 

əsas komponentləri laktasiya dövründə dəyişir, laktasiyanın sonuna doğru artım tendensiyası var. 

Məlumdur ki, quru maddənin minimum miqdarı laktasiyanın ikinci və üçüncü aylarında 

müşahidə edilir və sonra südün əsas komponentlərinin miqdarı getdikcə artır [1,3,7]. 

Keyfiyyətsiz yemlə qidalanma məhsuldarlığın azalmasına, bəzən isə heyvanların kütləvi 

xəstəliklərinə və ya ölümünə səbəb ola bilər. Bir sıra köbələklər canlı bitkiləri deyil, həm də 

hazırlanmış yemləri yoluxdura bilir. Zəhərlənmənin qarşısının alınması bu növ 

mikroorqanizmlərin inkişafının istisna olunduğu şəraitin yaradılması və ya hazırlanmış yemin 

malqaraya verilməzdən əvvəl ilkin zərərsizləşdirilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsidir 

[2,4,5]. 
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İşin məqsədei.Südlük inəklərdənalınan süd və emal məhsullarının qiymətləndirilməsi və 

südün keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi olmuşdur. 

İşin metodikası.İşin metodiki əsası kimi süd istehsalı texnologiyası, süd və süd 

məhsullarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə dair metodlar əsas götürülmüşdür. İşdə sanitar-

gigiyeniki tədqiqat metodlarından, o cümlədən QOST-un tələblərinə cavab verən metodlardan 

istifadə edilmişdir. Materialları emal edərkən variasiya statistikası üsulundan istifadə edilmişdir. 

Kəsmik üzərindəki rəng kütlə boyunca vahid olmalıdır. Ağ ləkələrin və ya qeyri-bərabər 

rəngləmənin olması qurutma prosesinin qeyri-bərabər aparıldığını, duzun miqdarının standart 

dəyərləri aşdığını və ya turşuluğun çox yüksək olduğunu göstərir. 

Kərə yağının orqanoleptik qiymətləndirilməsi məhsulun dad və qoxu, rəng, qablaşdırma və 

etiketləmə kimi göstəricilərə görə iyirmi ballıq şkala üzrə qiymətləndirilməsini əhatə edir. 

Kərə yağı pasterizasiyadan sonra açıq bir qaymaqlı dad almalıdır. Məhsul mövcud dad ilə 

xarakterizə olunursa, pasterizasiyanın zəif aparıldığını, cüzi miqdarda aromatik və uçucu 

maddələrin yığıldığını söyləyə bilərik. Kif qoxusu, çürüdücü mikrofloranın inkişafı plazma 

zülallarının parçalanması məhsullarının yığıldığı yağa olur. Yanmış dad və qoxu yüksək 

temperaturda emal rejimlərinin pozulması, zülalın qismən laxtalanması nəticəsində yaranır. Kərə 

yağında süd turşusu bakteriaların inkişafı ilə turş dad və qoxu meydana gəlir, bu, yağın 10 ° C-

dən yuxarı bir temperaturda saxlanması ilə əlaqədardır. Plazma zülalları proteolitik bakteriyalar 

tərəfindən parçalandıqda peptonlar əmələ gəlir ki, bu da acı dadın yaranmasına səbəb olur. 

Kremin pasterizasiyası hazır məhsulda ərinmiş yağın dadını verir. Lesitinin parçalanması və 

trimetilamin meydana gəlməsi ilə kərə yağı balıq kimi bir dad və qoxu əldə edir. 

Süddən hazırlanan kərə yağı dad xüsusiyyətlərinə görə üstünlük təşkil edir. Süddən 

hazırlanan yağın ümumi qiymətləndirilməsi 20 ballıq sistemlə qiymətləndirilib. 

Xamadan hazırlanan kərə yağı kərə yağı üçün xarakterik dad və qoxuya malikdir. Kərə yağı 

kəsimi sahəsi quru və parlaq bir görünüşə malikdir, rəngi sarı olur. 

Nətiçə. Südlük maldarlığın inkişafı hazırda dünya standartlarına uyğun yüksək məhsuldar, 

konkret torpaq-iqlim zonalarına yaxşı uyğunlaşan heyvanlardan istifadə etmədən mümkün deyil. 

Yerli maldarlıq təcrübəsi və dünya təcrübəsi göstərir ki, əsas damazlıq və məhsuldar 

keyfiyyətlərinə və sənaye süd istehsalı texnologiyası şərtlərinə uyğunlaşmasına görə hərtərəfli 

seleksiya işi aparılan cinslər məhsuldar keyfiyyətlər üçün yüksək potensiala malikdir.Yağsız 

süddən kəsmik istehsal edərkən kəsmik məhsuldarlığının faizinə görə 1,54% və kəsmikdə zülalın 

tərkibinə görə 3%, SOMO isə 4,88%. 
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SÜD VƏ SÜD MƏHSULLARININ ORQANOLEPTİK VƏ FİZİKİ-KİMYƏSİ 

GÖSTERGELERİ 
 

İbrahimova L.R., Tağıyev C.Ü. 

Xülasə 
 

Dövlətin mühüm vəzifəsi ölkə əhalisini keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin etməkdir. 

Südlük maldarlığın əsas vəzifəsi süddə zülalın, yağın və digər komponentlərin kütlə payını 

artırmaqla inəklərin məhsuldarlığını artırmaqdan ibarətdir və süd sənayesidə öz növbəsində 

keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və məhsuldarlığı artırmaq məqsədi daşıyır. Emal olunan xammalın 

xüsusiyyətləri ilə sıx bağlı olan məhsulun miqdarı. 

Südün keyfiyyəti və süd istehsalı müxtəlif amillərdən asılıdır, onlardan biridə cinsdir. 

 

ORGANOLEPTIC AND PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF MILK AND 

MILK PRODUCTS 
 

Ibrahimova L.R., TaghiyevJ.U. 

Summary 
 

An important task of the state is the ability to provide the population with high-quality 

food. 

The main task of dairy cattle breeding is to increase the productivity of cows with an 

increase in the content of the mass fraction of protein, fat and other components in milk, and the 

dairy industry, in turn, pursues the goal of improving the quality and increasing the quantity of 

products, which is closely related to the characteristics of processed raw materials. 

The quality of milk and milk productivity depend on various factors, one of which is the 

breed. 
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Giriş. Müasir kənd təsərrüfatının əsas vəzifəsi əhalinin qida məhsullarına, emal sənayesinin 

isə xammala artan tələbatını ödəmək üçün lazımi miqdarda məhsul istehsalıdır. Sənayenin 

mövcud inkişaf miqyası "tarla - təsərrüfat - zavod - istehlakçı" texnoloji zəncirinin idarə 

edilməsinin bütün səviyyələrində aqrar siyasətin məqsədyönlü tənzimlənməsinə ehtiyac olduğunu 

nümayiş etdirir. 
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Müasir heyvandarlıqda “Aqrar-sənaye kompleksinin inkişafı” milli layihəsinə, kənd 

təsərrüfatının inkişafı üzrə dövlət proqramına və sahədə dövlət siyasətinin konsepsiyasına uyğun 

olaraq südlük maldarlığın səmərəli inkişafı üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsinə ehtiyac 

var. 

Süd məhsullarının keyfiyyət amili birbaşa olaraq südün biokimyəvi xüsusiyyətlərindən və 

təhlükəsizlik səviyyəsindən asılıdır 

Məhz buna görə dəsüdün texnoloji uyğunluğu baxımından qiymətləndirilməsi, eləcə də bu 

xassələrin optimallaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi son vaxtlar innovativ südlük 

maldarlığın başlanğıc nöqtəsinə çevrilmişdir.[1] 

Südün emalından müxtəlif süd məhsullarına çevrilməsi məsələləri alimlərin, mütəxəs-

sislərin, eləcə də kənd təsərrüfatı işçilərinin diqqətini cəlb edir. Yüksək proteinli süd məhsulları 

arasında aparıcı rol bioloji xüsusiyyətlərinə görə böyük əhəmiyyət kəsb edən pendirlərə verilir. 

Tərkibində bütün zəruri qida və enerji komponentləri dəsti olan sağlam heyvanlardan alınan 

süd pendirlərin istehsalında xammal kimi istifadə edilməlidir. Əsas qida maddələri baxımından 

pəhrizin natamamlığı və balanssızlığı pendir istehsalı üçün vacib olan heyvan cinslərinin genetik 

potensialından tam istifadə etməyə imkan vermir [2,3] 

Süd istehsalının intensivləşdirilməsi laktasiya dövründə heyvanlarda metabolik proseslərin 

səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir ki, bu da müsbət təsir göstərən yeni, effektiv və təhlü-

kəsiz, ucuz və sərfəli, asan həzm olunan yem əlavələrinin tətbiqi hesabına mal-qaranın qida 

rasionunun normallaşdırılmasını tələb edir. Fizioloji baxımından bioloji aktiv maddələrin təbii 

mənbələri, bitki mənşəli qida hesab olunur [4]. Südün baytarlıq-sanitariya keyfiyyəti və pendir 

uyğun-luğu problemləri kifayət qədər işlənməmiş və öyrənilməmişdir ki, bu da mövzunun 

seçilməsinə səbəb olmuş və onun aktuallığını göstərmişdir. 

İşin məqsədi.Süd və süd məhsullarının baytarlıq-sanitariya qiymətləndirilməsi və həmçinin 

hazırlanan pendirin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 

İşin metodikası. Tədqiqatımızın planına uyğun olaraq qəbul etdiyimiz pendirlərin 

orqanoleptik qiymətləndirilməsini həyata keçirdik. Eyni zamanda kütlənin görünüşü, dadı və 

qoxusu, rəngi, qablaşdırılması və etiketlənməsi kimi göstəricilər qiymətləndirilib. Dequstasiya 

üçün ekspert komissiyası seçilib. 

Pendir orqanoleptik olaraq 18ºС temperaturda 100 ballıq sistemə uyğun olaraq qiymətlən-

dirilib, burada görünüşü (maksimum 10 bal), dad və qoxu (maksimum 45 bal), tekstura (maksi-

mum 25 bal), naxış (maksimum 10 bal), rəng xəmirdən (maksimum 5 bal) müəyyən edilmiş-

dir.bal), qablaşdırma və etiketləmə (maksimum 5 bal). 

Cədvəl 1 – 

Pendirin orqanoleptik qiymətləndirilməsi 

Qöstəricilərballar I –ci təcrübə 

qrupasında olan 

süddən hazırlanan 

pendir 

II –ci təcrübə 

qrupasında olan 

süddən hazırlanan 

pendir 

Nəzərət qrupasında olan 

süddən pendir 

Ümumi qörünüşü 8,1±0,02 7,3±0,02 7,1±0,02 

Dadı və ətri 40,1±0,01 38,2±0,02 37,5±0,01 
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Konstinstensiyası 23,0±0,05 21,5±0,03 20,1±0,04 

Şəkili 7,6±0,02 7,3±0,06 7,4±0,04 

Rəngi 4,0±0,01 3,8±0,05 3,4±0,02 

Qablaşdırma və 

etiketləmə 4,0±0,02 4,0±0,01 
4,0±0,02 

Ümumi bal 86.6 82.1 79.5 

 

Mütəxəssislər çəkisi 7 kq olan 9 baş pendir (həm eksperimental, 3-ü isə nəzarət partiya-

sından) seçiblər. Mərkəzi bir hissədən hər başdan bir pendir nümunəsi götürüldü, qabıq təbəqəsi 

ayrıldı və 4,5 sm uzunluğunda bir hissəsi qalır, təxminən 50 q orta nümunəni götürülür.Nəticələr 

Cədvəldə göstərilmişdir. 

Dequstasiyanın nəticələrinə görə, birinci eksperimental qrup inəklərinin südündən alınan 

pendir nəzarət qrupunun südündən 7,3 bal çox alıb. Ümumi orqanoleptik qiymətləndirmə nəzarət 

göstəricilərindən 8,4% yüksək olmuşdur. II eksperimental qrupun südündən alınan pendir 

nəzarətlə müqayisədə 2,6 bal çox, faizlə 3,2% olmuşdur. 

Nəticə.İnək südündən hazırlanan pendirlərin orqanoleptiki və sanitar-gigiyeniki 

qiymətləndirilməsində, pendirlərin ümümi görünüşü, dadı, ətri, konsistensiyası, kəsikdə 

görünüşü, qablaşdırılması və etiketi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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PENİRİN ORQANOLEPTİK VƏ FİZİKİ-KİMYƏSİ GÖSTERİLERİ 
 

Bayramova H.H., Əhmədov M.T. 

Xülasə 
 

Çiy südün texnoloji və sanitar – gigiyeniki baxımından qiymətləndirilməsi, eləcədə bu 

xüsusiyyətlərin optimallaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi son vaxtlar innovativ 

südlük maldarlığın inkişafını təmin edən mühüm amillərdəndir. 

Son vaxtlar yeni növ yem əlavələri problemi kompleks şəkildə həll üçün: işlər görülməli, 

yemlərin tərkibini yaxşılaşdırması, çatışmayan qida maddələrini təmin etmək, yem istifadəsinin 

səmərəliliyini artırmaq, orqanizmdə metabolik prosesləri optimallaşdırmaq, mənfi ekoloji 

amillərə qarşı müqavimət göstərmək. , yüksək baytarlıq-sanitariya və texnoloji göstəricilərə 

malik süd istehsalını təmin etmək. Bundan əlavə, onlar iqtisadi cəhətdən əlçatan və ekoloji 

cəhətdən təmiz olmalı. 
 

ORGANOLEPTIC AND PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF CHEESE 
 

Bayramova H.H., Ahmadov M.T. 

Summary 
 

The evaluation of raw milk from the point of view of its technological suitability, as well as 

the implementation of measures to optimize these properties, have recently become the starting 

point of innovative dairy cattle breeding. 

Most often, feed additives of the new generation should solve the problem 

comprehensively: to improve the digestibility of the main diet, to supply the missing nutrients, to 

increase the efficiency of the use of feed components, to optimize metabolic processes in the 

body, to resist negative environmental factors, to ensure the production of milk with high 

veterinary and sanitary and technological indicators. In addition, they must be economically 

accessible and environmentally friendly. 

 

 

 

DETERMINATIONCu (II) IN WATER SAMPLES TAKEN FROM THE HOVSAN 

AREA OF THE CASPIAN SEA 

 

Hajiyeva S.R., Jafarova N. M. Samadova A.A. 

Baku State University 
 

Key words: ecology, absorbent, sorbent, solution. 

 

In the present work conditions of preliminary concentration ions of copper (II) with use 

new chelatoforming sorbent on the basis of a copolymer maleic anhydride-styrene and definition 

by a method of flame atomic-absorbing spectrometry (FAAS) are investigated. Influence pH a 

solution of the sample, speed of giving of solutions of test and eluate, structure of eluate, volume 

of test and other parameters is studied. The developed method is used for definition of 

microquantities of copper in sea water.  
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It has been used reagents with qualification “pure for analysis”, “chemically pure” and 

distilled water. Initial solutions  of copper(II) (1 mg/ml) prepared dissolution  exact weight of 

salts in water in volume and diluting to 1 l. Working solutions prepared corresponding diluting of 

initial solutions by distillate. Ammonia-acetate buffer solutions (pH 3 - 10) prepared mixing of 

corresponding volumes 0,1М CH3COOH and 0,1М NH3, used also fixanale of HCl (pH 1 - 2).In 

work is applied new polymeric chelatoforming sorbent with fragments dithiocarbamide. A 

sorbent is synthesized by a technique [1-5]. The received sorbent is dried up at 50оС in vacuum 

and turn on through a sieve with the size of porosity 0,14 mm. 

Acidity measured on ionometer I-130 with glass and flowing chlorargentum electrodes. 

Concentration Cu (II) defined by atomno-absorbing spectrometry method on the atomic-

absorbing spectrometer AAS-1N equipped with lamps with hollow cathodes on Cu. All 

measurements carried out in a flame air - acetylene. Working parameters of a spectrometer 

established according to recommendations of the manufacturer. All solutions passed through a 

glass minicolumn (internal diameter of 0,5 sm, length of 5 sm), filled with polymeric 

chelatoforming sorbent (100 mg). 

Influence pH on sorbtion. Influence pH on concentration of  Cu (II) on a column with 

chelatoforming sorbent in a range pH1–10 (fig.1) is studied. 

 

 

 

  

 

 

 

Apparently from drawing, quantitative extraction is reached in an interval pH 5 - 6. At pH 

it is less than liquid phase pH 1 - 4 low degree of extraction can be connected with protonization 

functional groups of a sorbent and small swelling degree of polymer. At such values pH ions Cu 

(II) are in the hydrated form [Cu(OH2)n]
2 + [6]. At increase pH of liquid phase (pH5,5) swelling  

such polymeric sorbents increases and as a result favorableconditions for interaction of ions of 

metal with coordination-active groups as a part of a macromolecule are created. In water 

solutions with pH> 5,5 ions Cu (II) along with cation  form can be as hydrocomplexes [Cu (OH) 

(OH2)n-1]
+ [6]. At higher values  of pH hydrolysis  accelerate and  as a result degree of sorbtion 

Cu (II) gradually decreases . All further researches spent at pH 6. For a choice approaching eluent 

tested 0,2 - 2M HCl. In the further experiments as eluent  used 5ml of 1M HCl. 

For studying speed of a stream of solutions of test and eluent in 20 ml of the solutions 

containing on 100 mg/l Cu (II), established optimum value pH. The received solutions passed 

through a minicolumn containing chelatoforming sorbent, with a speed 1-5ml/min.It has been 

established that for ions of metals optimum speed of a stream is equal 1,5ml/min. At speed of a 

stream above 2ml/min. extraction degree decreases (fig.2). Sorbed ions are quantitatively taken 

from a sorbent at speed of a stream eluent 1-5 ml/min. Further  as eluent used 5 ml of 1,5 M HCl 

with speed of a stream of 2 ml/min. 

 

 

 

Fig. 1.Influence pH to extraction degree 

(R, %) of  Cu (II) at sorbtion  with 

p 

6

0 

8
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Influence of volume of test. At definition of heavy metals in samples of water with  

preliminary concentrationsuitable volume (for extraction with R> 95 %) are one of the major 

parameters for degree increaseconcentration. Therefore sorbtion of  Cu (II) investigated in a 

range of volumes of a solution from 50 to 1000 ml with concentration on an element of 100 mg/l 

(tab.2). Apparently from tab.2, Cu (II) is quantitatively taken from solutions in volume 50-800 

ml.At volume more than 800 ml degree of extraction below 95 %. At use of a sorbent of 30 mg as 

a firm phase the maximum degree concentration is equal 160, that there correspond to 5ml eluate 

after preliminary concentration  from 800 ml of a solution of test. 

Table 2.  

Influence of volume of test on sorbtion copper (R, %) 

R, % Volume of samples,ml 

100 100 

100 200 

96 400 

97 600 

96 800 

91 900 

82 1000 

Matrix influences. At concentration microquantities Cu (II) from samples of sea water and 

the water received at pumping out of oil, on a minicolumn with polymer chelatoforming sorbent 

prevent  macro- and microcomponents of  matrix – Na+, K+, Mg2 +,Ca2 +,Fe(III),Al(III),Cu2 +, 

Mn2+,Cl-,SO4
2-. For studying of influence of these ions added separately their various quantities 

to 50 ml of the solution containing 10 mkg Cu (II). Then these solutions concentrated and 

analyzed as has been  specified above (tab. 3). From the table  is visible, that main  macro- and 

microcomponents don't influence considerably extraction Cu(II)  by developed method. 

     Table 3.  

Influence of components of a matrix on sorbtion 

(Speed of a stream of 1,2 ml/min.; mсорб.=100 mg). 

Ion Concentration,mg/ml R, % 

Na+ 20000 99 

K+ 30000 100 

Mg2+ 6000 94 

speed of a 

stream, 

ml/min 

R,

% 

8

0 

10

0 

0 1 2 3 4 5 

Fig. 2.Influence of  speed of a stream   of solution 

to sorbtion Cu(II)  
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Ca2+ 5000 95 

Cl- 40000 100 

SO4
2- 10000 99 

Fe(III) 10 97 

Al(III) 10 99 

Mn2+ 10 99 

Zn2+ 10 97 

Cd2+ 10 96 

 

Performance of the analysis and correctness of results. 1 l of the filtered analyzed test 

lead up for the necessary value pH add HNO3 and pass through a column at speed of a stream of 

1,2 ml/min.Sorbed ions of metals elutriate with 5ml 1М HClO4 at speed  elutriation 2 ml/min. In 

eluate concentration of Cu (II) define by method FААS. Results calculated in the assumption of 

100 % extraction of the defined ions (tab. 4).  

Table  4.   

Results of the analysis of samples of water (volume of test of 1000 ml; volume eluent 5 ml; 

msorb. = 100 mg; Р=0,95; n=5 

 

Sample Element Added, mkg/l Found, mkg/l 

Sea water 

 

 

Cu(II) - 

5 

10 

15 

27,20,4 

32,30,5 

37,10,6 

42,30,8 

• Samples are taken on coast of Caspian sea, the item of Hovsany 

Apparently from tab. 4,  has been found good coincidence  of entered and  received of 

defined ions. These results prove correctness of offered method. 
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DETERMINATIONCu (II) IN WATER SAMPLES TAKEN FROM THE HOVSAN 

AREA OF THE CASPIAN SEA 
 

Hajiyeva S.R., Jafarova N. M. Samadova A.A. 

Summary 
 

The method preliminary concentration of Cu (II) on a minicolumn filled with new 

polymeric chelatoforming sorbents, on the basis of a copolymer maleic anhydride and styrene has 

been developed. Optimum conditions of sorbtion of ions copper from solutions have been found. 

It has been investigated influence pH and volume of an analyzed solution, structure and matrixes 

of test, volume of eluent, speeds of giving of solutions of the sample and eluent. Ions of Cu (II) in 

eluate defined by a method of flame-atomic-absorbing spectrometry. Degree of extraction of 

defined ions in optimum conditions exceeds 95 %. The developed method is applied for 

definition of copper in samples of sea water. 

 

 

 

METAL TULLANTIARININ  RADIASIYA TƏHLÜKƏSİZİYİ 
 

Abdullayeva M.Y. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
 

 Açar sözlər: radioaktiv çirklənmə, metal, radioaktiv maddələr, təkrar emal olunmuş 

tlantlar,amortizasiya tullantıları. 

 

Təbii ehtiyyatların maksimum dərəcədə qorunması baxımından materialların təkrar 

istifadəsi daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Digər materiallarla müqayisədə metalların bir mühüm 

üstünlüyü var: nəinki təkrar emal oluna bilər, həm də qeyri-müəyyən müddətə təkrar emal edilə 

bilər. 

Metal tullantılarının emalı zamanı ona çirklər daxil ola bilər. Bu çirklərin əksəriyyəti  təkrar 

emal edilmiş metala çox az təsir göstərir, çünki onlar metal emalı zamanı çıxarılır, lakin bəziləri 

həm məhsulun mexaniki xüsusiyyətlərinə, həm də ümumi keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. 

Radioaktiv maddələrə qarşı çox ciddi nəzarət tədbirlərinin tətbiqinə baxmayaraq, metal 

tullantılarıda və deməli, metallurgiya prosesində tənzimləyici nəzarətin olmaması və ya olmaması 

səbəbindən radioaktiv maddələrin nəinki ehtimalı, hətta təsadüfən buraxılması faktları da 

mövcuddur. Bu cür çirklənmə metal tullantılarının kəsilməsi və ya təkrar emalı zamanı personalın 

sağlamlıq və təhlükəsizlik problemlərinə, metal daşınması və ya əridilməsi zamanı əhalinin 

sağlamlığına və təhlükəsizliyinə səbəb ola bilər. Son məhsulda təsadüfən bu cür çirklənmə 

malların satış qabiliyyətinə və ən pis halda əhalinin sağlamlığına və təhlükəsizliyinə mənfi təsir 

göstərə bilər.[1] 

Metal tullantılarının radioaktiv elementlərlə bu cür çirklənməsi aşağıdakı iki müxtəlif yolla 

baş verə bilər: 

Diskret radioaktiv mənbələrin metal tullantılarına daxil edilməsi, radioaktiv mənbələrin 

itirilməsi, yanlış yerləşdirilməsi və ya oğurlanması səbəbindən tənzimləyici nəzarətin olmamsına 

görə. 
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Təbii radionuklidlərlə və ya süni radionuklidlərlə (nüvə sənayesində) təması nəticəsində 

metalın emalı zamanı radioaktiv çirklənməsi. Metal tullantılarının bu cür çirklənməsi ya metal 

tullantılarının dövriyyəyə nəzarətsiz daxil olması nəticəsində, ya da hətta yolverilməz bir 

çirklənmə yaratmayacaq qədər aşağı hesab edilən daha aşağı çirklənmə səviyyəsində dövriyyəyə 

icazəli giriş nəticəsində baş verə bilər və bu ictimaiyyət üçün təhlükə yarada bilər. 

Beynəlxalq təşkilatlar radioaktiv mənbələrə və ya radioaktiv maddələrlə çirklənmiş 

materiallara ciddi nəzarəti təmin etmək üçün tövsiyələr hazırlayıblar. Əksər ölkələr bu tövsiyələri 

öz milli qaydalarına daxil ediblər, lakin ölkələr arasındakı fərqlər bəzi ölkələrin digərlərindən 

daha sərt qaydalara və nəzarətə malik olması ilə nəticələnib. Bundan əlavə, bu qaydalara riayət 

dərəcəsi ölkədən ölkəyə dəyişir və buna görə də praktikada bu nəzarət tədbirlərinə tam əməl 

edilməməsi halları mövcuddur. Metal tullantıları bazarının qlobal bazar olduğunu nəzərə alsaq, 

metal tullantılarının idxalı emal olunmuş məhsulların radioaktiv materiallarla çirklənməsi üçün 

əlavə risk yarada bilər.[2] 

Bununla belə, belə elementərin aşkarlanması asan məsələ deyil: hətta ən həssas və müasir 

avadanlıqların istifadəsi aşkar olunmamış radioaktiv mənbələrin və ya materialların təkrar emal 

prosesinə daxil olması riskini aradan qaldırmır. 

Bunu nəzərə alaraq, metal emalı məhsullarının keyfiyyətini təmin etmək üçün onların 

sistemli radiasiya monitorinqini təmin etmək lazımdır. 

Emal olunmuş məhsullardakı radioaktivliyin icazə verilən səviyyələri, əlbəttə ki, 

ictimaiyyət və xüsusilə hər hansı istehlakçı üçün qəbuledilməz təhlükələrin qarşısını almaq üçün 

beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış təmizlənmə və tənzimləyici nəzarət səviyyələrinə uyğun 

olmalıdır. 

Bundan əlavə, bu səviyyələr sağlamlığı və ictimai təhlükəsizliyi qorumaq üçün kifayət 

qədər ciddi ola bilsə də, metal emalı və digər istehsal müəssisələri təbii olaraq yaranan metal 

radioaktivliyinin normal səviyyələri ilə müqayisədə məhsullarında əlavə radioaktivliyin olma 

ehtimalını istisna etmək istəyirlər: Radioaktiv çirklənmə dedikdə, materiallarda radioaktiv 

elementlərin olması başa düşülür. 

Metal tullantılarını çirkləndirə bilən radioaktivliyin iki əsas növü vardır.: 

-Təbii radioaktivlik: bu, normal olaraq ətraf mühitdə mövcud olan radionuklidlərin 

parçalanmasına aiddir. Belə təbii radioaktivlik Yer kürəsində həmişə mövcud olub. 

- Süni radioaktivlik: antropogen radionuklidlərin parçalanmasına aiddir.  

İnsan fəaliyyəti nəticəsində həm təbii, həm də texnogen radioaktivlik toplanaraq insan 

sağlamlığı və ətraf mühit üçün artan risk yaradır. 

Radioaktiv çirklənmə "kütləvi çirklənmə", "səthi çirklənmə" və ya "tək mənbələr" kimi 

müxtəlif formalarda ola bilər. 

Bu formalara uyğun gələn radioaktiv çirklənmənin ən çox ehtimal olunan mənbələri 

aşağıda təsvir edilmişdir. 

Kütləvi çirklənmə bir maddənin bütün həcminin radioaktiv olması deməkdir. Radioaktiv 

mənbə metal əriməyə daxil edilir və nəticədə metalla tamamilə qarışdırılır və bərkidikdən sonra 

orada saxlanılır. 

Bu, radioaktiv çirklənmənin ən çox yayılmış formasıdır, yəni metal qırıntılarının səthində 

radioaktivlik mövcud olur. 
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Təbii radioaktiv çirklənmə də bu kateqoriyaya aiddir, buna misal olaraq neft və qaz 

sənayesində təbii radioaktiv materialları çöküntülər şəklində özündə toplayan texnoloji 

avadanlıqları göstərmək olar. 

Xüsusi məqsədlər üçün radioaktiv materialların ayrı-ayrı mənbələri nazik divarlı 

kapsullarda möhürlənmiş toz, maye və ya qranullar şəklində istehsal olunur. Kapsulların 

tərkibində radiasiya var və bu, buraxılan şüaların istifadəsinə imkan verir. Belə hallarda söhbət 

qapalı mənbələrdən gedir. Radioaktivliyin diskret mənbələri sənayedə və tibbdə geniş istifadə 

olunur.  

Diskret radioaktiv mənbələr, bir qayda olaraq, normativ nəzarətə tabedir. Tənzimləyici 

nəzarətdən nəzarətdən kənar olan mənbələr, metal tullantılarına çevrilə bilən mənbələr kimi 

tanınır.[3] 

Möhkəm konstruksiyasına baxmayaraq, konteynerlər metal tullatlarnın təkrar emalı 

avadanlığı tərəfindən zədələnə bilər və onların tərkibi işçi heyətin, digər metal tullatıların və 

avadanlıqların çirklənməsinə səbəb ola bilər. 

Aşağıdakı üç növ metal tullantıları fərqləndirilir: “mağaza tullantıları” (“dövriyyədə olan 

tullantıları” kimi xidmət edən sinonimi); "metal emalı tullantıları" və "amortizasiya tullantıları" 

Mağazadaxili tullantıları (və ya dövriyyədə olan tullantılar)-metallurgiya zavodlarının 

özlərində metal istehsalının tullantısıdır.Bu tip metal tullantılarının radioaktiv çirklənməsi 

ehtimalı azdır. 

Metal emalı tullantıları- hazır metal məhsulları əldə etmək üçün yarımfabrikatların, 

məsələn, plitələrin, təbəqələrin və ya böyük iş parçalarının sonrakı emalı ilə özünü göstərir.Bu tip 

metal tullantılarının radioaktiv çirklənməsi ehtimalı azdır. 

Amortizasiya tullantıları - istismar müddəti bitdikdən sonra, bir neçə onilliklərə qədər ola 

bilər, metal maşınlar, avadanlıqlar, qablaşdırma materialları,konstruksiyalar, metal 

konstruksiyalar, avtomobillər, gəmilər, qatarlar, təyyarələr və s. köhnəlmiş vəziyyətə gəlmək. Hər 

bir metal tullantı növü radioaktiv maddələrlə çirklənmə potensialına malikdir, baxmayaraq ki, bu, 

potensial çirklənmə baxımından ən həssas olan köhnəlmiş metal tullantılarıdır. 

Bəzi son qanunvericilik aktının tərkibində radioaktiv maddələr olan materialların 

utilizasiyası, təkrar emal edilməsi və ya təkrar istifadəsinin əvvəlcədən icazə verilməsini tələb 

edir. 

Beləliklə, hazırda metallurgiya tullantılarının radioaktiv çirklənməsi halları haqqında 

ümumiləşdirilmiş məlumatları özündə əks etdirən beynəlxalq, o cümlədən milli məlumat bazaları 

mövcud deyil, bu isə belə hadisələri ölçməyə və ya proqnozlaşdırmağa və ya belə hadisələrin 

minimuma endirilməsi üçün tənzimləyici nəzarətin effektivliyini qiymətləndirməyə imkan versin. 
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METAL TULLANTIARININ  RADIASIYA TƏHLÜKƏSİZİYİ 
 

Abdullayeva M.Y. 

   Xülasə 
 

Təqdim ediən məqaləmetal tullantıarınınemalı zamanı baş verə biləcək radioaktiv 

çirklənmənin növləri və formalarına həsr edilmişdir.Eyni zamada metal tulantıarının növlərinin 

və mənşə mənbələri, çirklənmiş metal tullantlarının tədarük oluna biləcəyi mərhələlərin təhlili, 

radioaktiv çirklənməni minimuma endirməyə yönəlmiş qanunvericilik normaları və son nəticədə 

metal tullantılarında baş verə biləcək müxtəlif radioaktivlik səviyyələri verilmişdir. 
 

RADIATION SAFETY OF METAL WASTE 
 

Abdullayeva M.Y. 

Summary 
 

The presented article is devoted to the types and forms of radioactive contamination that 

can occur during the processing of scrap metal. At the same time, an analysis of the types and 

sources of metal waste, the stages at which contaminated metal waste can be supplied, legislative 

norms aimed at minimizing radioactive contamination and, ultimately, different levels of 

radioactivity in metal waste are given. 

 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕТАЛЛООТХОДОВ 
 

Абдуллаева М.Ю. 

Резюме 
 

 Представленная статья посвящена видам и формам радиоактивного загрязнения, 

которое может возникнуть при переработке металлолома. При этом дан анализ видов и 

источников металлоотходов, стадий, на которых может осуществляться поставка 

загрязненных металлоотходов, законодательных норм, направленных на минимизацию 

радиоактивного загрязнения и, в конечном итоге, различного уровня радиоактивности в 

металлоотходах. 

 

 
 

SEOLİTLƏRİN KİMYƏVİ VƏ MİNERALOJİ TƏRKİBİ 
 

Əsgərova G.M. , Həsənova İ.İ.  

AMEA Gəncə Bölməsi 

askerova_gulnara@list.ru,  ila9502@yandex.ru 

 
 

Açar sözlər: Seolit , adsorbent, kimyəvi tərkib, mineraloji tərkib. 

Keywords: Zeolite, adsorbent, chemical composition, mineralogical composition. 

Ключевые слова: Цеолит, адсорбент, химический состав, минералогический 

состав. 
 

Respublikamızda seolitlər Qərb bölgəmizin Tovuz rayonundan 7 km məsafədə yerləşən 

Aydağ yatağında və Naxcıvan Muxtar Respublikasının ərazisində aşkar edilmişdir . Aydağ 

mailto:ila9502@yandex.ru
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yatağının vulkan külü – tullantılarında 20-28% silisiumlu seolitlər (klinoptilolitlər) müəyyən 

edilmişdir. Yataq üzrə onların orta miqdarı 55%-ə qədərdir. Burada tufların perspektiv ehtiyyatı 

20 min tondur. Aşağıdakı cədvəldə Tovuz rayonunun Aydağ yatağında çıxarılan seolitlərin 

kimyəvi – mineroloji tərkibi verilmişdir.  

Tovuz rayonu Aydağ yatağında çıxarılan seolitlərin kimyəvi – mineraloji tərkibi. 

Cədvəl 1. 

Mineralın tərkibinə daxil 

maddələrin miqdarı %-lə 

Seolitlər 

Açıq boz 

rəngli 

Yaşıl Narıncı-qırmızı 

Minerallar  

Klinoptilolit 73-80 60-65 65-75 

Kvars, xalsedon, opal 15-20 10-12 8-10 

Mineralgillər 3-5 5-7 6-9 

Kalsit 2,9 - 3,6 2,7 - 3,1 2,5-3,0 

Biotit 1,5 - 2,0 2,5 – 4,0 3,2-5,4 

Plagioklaz 3,0 – 5,0 1,5- 2,0 1,0-1,5 

Kimyəvi maddələr  

SiO2 58,16 66,16 61,02 

Al2O3 10,05 14,59 13,69 

Fe2O3 1,28 1,01 4,70 

CaO 10,46 3,62 2,66 

MgO 0,94 1,77 1,25 

Na2O + K2O 0,24 0,51 0,55 

SO3 6,10 3,54 5,08 

Digər komponentlər 12,82 9,21 11,59 

 

Kifayət qədər ehtiyyatlara malik olan seolitlərin tətbiq sahələri istiqamətində aparılan elmi 

araşdırmalar və alınan müsbət nəticələr onların geniş spektrdə sənaye , kənd təsərrüfatı, tibbdə , 

ekologiya, tikinti, atom energetikası, xidmət sahələrində istifadə olunmalarına geniş yol 

açmaqdadır. 

Ecazkar xassələrə malik olan seolitlərin kristallik quruluşları müasir, mükəmməl tədqiqat 

üsulları ilə öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki , susuzlaşdırılmış seolitlərin kristal qəfəslərində 

ölçüləri 0,3-1 nm tərtibində olan mikroməsamələr qəfəsin 50%-ə qədər həcmini əhatə etməklə 
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yüksək aktiv adsorbent xassələri göstərməsinə səbəb olur . Bu məsamələrin ölçüləri molekulyar 

ələk kimi müxtəlif molekulların sorbsiyasının seçiciliyini təmin edir. Hətta molekulların 

ölçülərində fərq 10-20 nm tərtibində olduqda belə seolit kristal qəfəsinə daxil olan məsamələrdə 

onları ayırmaq mümkündür. 
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ХИМИЧЕСКИЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЦЕОЛИТОВ 
 

Аскерова Г.М., Гасанова И.И. 

Резюме 
 

Кристаллическая структура цеолитов, обладающих удивительными свойствами, 

изучена современными изощренными методами исследования. 

Установлено, что в кристаллических решетках обезвоженных цеолитов микропоры 

размером 0,3-1 нм обуславливают высокие активные адсорбентные свойства, охватывая до 

50% объема решетки. 
 

CHEMICAL MINERALOGICAL COMPOSITION OF ZEOLITES 
 

Askerova G.M., Hasanova İ.İ. 

Summary 
 

The crystalline structures of zeolites, which have amazing properties, have been studied by 

modern, sophisticated research methods. 

It has been found that in the crystal lattices of dehydrated zeolites, micropores of 0.3-1 nm 

in size cause high active adsorbent properties by enclosing up to 50% of the lattice volume. 

 

 

ABŞERON RAYON BOZ-QONUR TORPAĞINDA QARĞIDALI BİTKİSİNİN 

MƏHSULDARLIĞINA VƏ TORPAĞIN EKOLOJİ MÜHİTİNƏ ALİMOSİLİKAT 

GİLLƏRİN TƏSİRİ 

 

Məmmədova B.H., Mehdiyev H.C. 

İnstitute Of Soil Science And Agrochemistry of ANAS 

email: bilqeys@list.ru, 
 

Açar sözlər: Becərilən boz-qonur torpaq, qarğıdalı bitkisi, bentonit gili, bitkinin boy 

artımı, bitkinin fosforla təminatı, torpağın ekoloji mühiti. 

Keywords: gray-brown soil, agricultural products,corn, clay materials, mobile phosphorus. 
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Ключевые  слова: серо- буровная почва, сельскохозяйственная продукция кукуруза, 

глинистые материалы, подвижный фосфор. 

 

Giriş 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatında istifadə olunan əkinə yararlı torpaqların ekoloji mühitini 

yaxşılaşdırmaq,bitkilərdaən təmiz və bol məhsul almaq üçün müxtəlif aqrotexniki,meliorativ 

tədbirlər aparılması ilə yanaşı,təbii torpaq yaxşılaşdırıcı mineralladan istifadə olunması da böyük 

maraq doğurur.Torpaqda çatışmayan qida elementlərinin mineral gübrələr hesabına ödənilməsi 

başlıca ekoloji problemdir.Ona görə torpaqların deqradasiyalaşmasının sürətini 

azaltmaq,bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq,torpağın su-fiziki və aqrofiziki rejiminə əhəmiyyətli 

təsir edəcək qeyri-ənənəvi torpaq yaxşılaşdırıcılardan olan bentonit gili,seolit,perlit,çay 

gətirmələri və serpentinitdən istifadə böyük əhəmiyyət daşıyır.Son tədqiqatlarda Kür-araz 

ovalığının Şirvan, Mil,Muğan və Qarabağ düzlərinin suvarılan boz-çəmən və çəmən-boz 

torpaqlarında pambıq bitkisi altında mineral gübrələr fonunda torpağa verilən serpentinit 

torpaqlarda əlverişli suyadavamlı aqreqatlar yaratmaqla, torpağın şişmə qabiliyyətinin 

azalmasına,susızdırma qabiliyyətinin yaxşılaşmasına superfosfatın torpaqda çətin mənimsənilə 

bilə hala keçməsinin zəifləməsinə əlverişli təsir göstərdiyi aydın oldu. 

Hal-hazırda bir çox ölkələrdə tərkibində kalsium,maqnezium,kalium,bir neçə 

mikroelementlərdən ibarət olan bentonit gilindən torpaqların fiziki-kimyəvi və aqrokimyəvi 

xassələrinin yaxşılaşdırılmasında istifadə edilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır.Montmorillonit 

tərkibli bentonit gilindən qara torpaqda əkilən süpürgə bitkisi altında 3 illik istifadəsinin 

nəticəsindən məlum olmuşdur ki,bentonit gili torpağın fiziki-kimyəvi və aqrokimyəvi xassələrini 

yaxşılaşdırdığı üçün süpürgənin məhsuldarlığı 0,61t/h və ya 16 %artmışdır.Bu araşdırmaları 

nəzərə alaraq biz də ölkəmizdəki bentonit gilinin kənd təsərrüfatına tədbiqini öyrənmək məqsədi 

ilə tədqiqat işləri aparmağı qarşımıza məqsəd qoyduq.                                 

Tədqiqat obyekti və metodlari 

Torpağın ekoloji mühütini sağlamlaşdırmaq,torpağa verilən mineral gübrələrin 

səmərəliliyini artırmaq və ekoloji baxımdan təmiz məhsul əldə etmək üçün qeyri-ənənəvi 

torpaqyaxşılaşdırıcılardan olan və mineral gübrələr fonunda torpağa verilən bentonit gilinin 

bitkinin boy artımına və torpaqda mütəhərrik fosforun miqdarına təsirinin öyrənmək üçün 

təcrübələr aparılması böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Tədqiqat obyekti olaraq,Abşeronda yerləşən Əkinçilik İnstitutunun təcrübə sahəsi 

seçilmişdir.Əkinçilik İnstitutunun 300m2 təcrübə sahəsində qarğıdalı bitkisinin altında bentonit 

gilinin təsirinin öyrənmək üçün çöl təcrübələri qoyulmuşdur. 

Təcrübənin sxemi 

1.Nəzarət variantı 

            2.Fon(P2O5(80)) 

            3.Fon+10t/h bentonitn gili  

            4.10t/h bentonitn gili 

Tədqiqatin nəticəsi və müzakirəsi 

Təcrübə sahəsində əkilmiş qarğıdalı bitkisinin 2 ay ərzində boy artımı izlənmiş.Belə 

ki,qarğıdalı bitkisinin boy artımı əgər nəzarət variantıntda 178sm olmuşdursa,bentonit gilinin 

superfosfatla birlikdə verildiyi variantda qarğıdalı bitkisinin boy artımı 320sm,bentonit gilinin tək 

verildiyi variantlarda isə 225sm olmuşdur.Bitki altındakı torpaqlardan nümunələr götürülmüş və 
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torpaqda mütəhərrik fosforun miqdarına və bitkinin məhsuldarlığına bentonit gilinin təsiri 

öyrənilmişdir.(Cədvəl 1). 

 

Torpaqda mütəhərrik fosforun və bitkinin məhsuldarlığının təyini 

                                                                                                                                    Cədvəl 1. 

N/n Təcrübənin sxemi 

 

P2O5 

mq/kq 

K2O 

mq/kq 

pH ES 

(ds/m) 

elektirik 

keçiriciliyi 

Bitkinin 

məhsuldarlığı 

s/ha 

1 Nəzarət variantı 22,22 78,32 8,74 0,22 28 

2 Fon (P2O5(80)) 91,22 72,30 8,55 0,26 53 

3 Fon+10t/h bentonitn 

gili  

82,80 60,25 8,53 0,26 86 

4 10t/h bentonitn gili 24,44 78,32 8,40 0,25 37 

 

Alınan nəticələrdən göründüyü kimi P2O5-in miqdarı nəzarət variantında qarğıdalı bitkisi 

altında uyğun olaraq 22,22 mq/kq,fon verilən variantda 91,22 mq/kq, bentonit gilinin fonla 

birlikdə verildiyi variantda 82,80 mq/kq və bentonitin tək verildiyi variantda isə 24,44 mq/kq 

olmuşdur.Bentonit gilinin təsiri ilə fosforun bitki tərəfindən daha çox mənimsənilməsi bitkinin 

boy artımında və məhsuldarlığında özünü aydın göstərmişdir. Belə ki,nəzarət variantında 

məhsuldarlıq 28 s/ha olduğu halda,bentonit gilinin superfosfatla birlikdə verildiyi variantda 86 

s/ha,eləcə də bentonit gilinin tək verildiyi variantda 37s/ha olmuşdur.Bentonit gilinin 

superfosfatla və eləcə də tək verildiyi variantlarda torpaqların su-fiziki xassələrini 

yaxşılaşdırmaqla, bitkinin boy artımına,torpaqdaxili kütlənin inkişafına, fosforun mənimsənilmə 

səmərəliliyinin artmasına və qarğıdalı bitkisinin məhsuldarlığının artmasına  təsiri aydın görünür. 
 

Nəticə 

1.Tədqiqatın nəticələrinə əsasən, bentonit gili superfosfatla birlikdə torpağa 

verdikdə,torpaqların su-fiziki və hava rejimini yaxşılaşdırmaqla,bitkinin qidalanması üçün 

əlverişli şərait yaradır. 

2.Təcrübənin nəticəsinə əsasən ən optimal variant kimi P2O5(80) miqdarında dənəvər 

superfosfat və 10 t/ha bentonit gili verilən variantda bitkinin boy artımına,torpaqdaxili kütlənin 

inkişafına,fosforun mənimsənilmə səmərəliliyinin artmasına və məhsuldarlığa bentonit gilinin 

təsiri aydın görünür.             
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STUDY OF THE MUTUAL EFFECT OF PHOSPNORUS-CONTAİNG FERTILIZERS 

AND CLAY MINERALS OF ALUMINOSILICATE TYPE ON THE PRODUCTIVITY 

OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND ECOLOGICAL CONDITION OF GRAY-

BROWN  SOILS 
 

Mehdiyev H.J., Mammadova B.H. 

Summary 
 

The input of phosphorus-containing type clay minerals into the fertile soil,on the 

background of mineral fertilizers of the aluminum silicate type,significantly improvers the water-

physical and agrochemical characteristics of the soil and improves its ecological condit ion.The 

both presence of clay minerals and mineral fertilizers in the soil creates the prerequsites for 

improving soil fertility due to the effect on mobile phosphorus. 
 

 

ВЫВОДЫ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМНОГО ДЕЙСТВИЯ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ  

УДОБРЕНИЙ И ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО ТИПА НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РРОДУКЦИИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРО-БУРОВНЫХ ПОЧВ. 

 

           Мехтиев Г.Д, Маммадова Б.Г.  

Резюме  

Введение плодородную почву, на фоне минеральных удобрений фосфорсодержащего 

типа, глинистых минералов алюмосиликатного типа способствует значительному 

улучшению водно-физической и агрохимической характеристики почвы и оздоровления 

его экологического состояния. Совместное присутствие в почве глинистых минералов и 

минеральных удобрений создает предпосылки для улучшения плодородности почвы за 

счет влияния на подвижный фосфор. 
 

 ABŞERON RAYON BOZ-QONUR TORPAĞINDA QARĞIDALI BİTKİSİNİN 

MƏHSULDARLIĞINA VƏ TORPAĞIN EKOLOJİ MÜHİTİNƏ ALİMOSİLİKAT 

GİLLƏRİN TƏSİRİ 

 

Məmmədova B.H., Mehdiyev H.C. 

Xülasə 
 

Torpağın ekoloji mühitini sağlamlaşdırmaq,torpağa verilən mineral gübrələrin 

səmərəliliyini artırmaq üçün mineral gübrə fonunda torpağa verilən bentonit gilinin superfosfatla 

birlikdə istifadəsi torpağın su-fiziki,aqrokimyəvi xüsusiyyətlərinə və ekoloji mühitin 
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sağlamlaşdırılmasına,əlverişli şərait yaradır ki,bu da bitkilərin məhsuldarlığına və torpaqda 

mütəhhərrik fosforun miqdarına müsbət təsir göstərir.Təcrübənin nəticəsinə əsasən P2O5(80) 

miqdarında dənəvər superfosfat və 10t/ha bentonit gili verilən ən optimal variantda qarğıdalı 

bitkisinin boyu əgər nəzarət variantında 178sm olmuşdusa,bentonit gilinin superfosfatla birlikdə 

verildiyi 320 sm olmuşdur. P2O5-in miqdarı nəzarət variantnda qarğıdalı bitkisi altında uyğun 

olaraq 22,22 mq/kq,fon verilən variantda isə 91,22 mq/kq təyin edilmişdir.Fon variantı ilə 

müqayisədə bentonit gilinin fonla birlikdə və eləcə də tək verildiyi variantda fosforun miqdarı 

uyğun olaraq 82,80mq/kq və 24,44mq/kq olması bentonit gilinin təsiri ilə bitki tərəfindən daha 

çox mənimsənilməsi aydın görünür.Məhsuldarlıq da nəzarət variantında28s/ha olduğu 

halda,bentonit gilinin superfosfatla birlikdə verildiyi variantda 86s/ha,bentonit gilinin tək 

verildiyi variantda isə 37s/a olmuşdur. 

 

 

AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ QEYRİ-ƏNƏNƏVİ TORPAQ 

 MİNERALLARINDAN SEOLİTN ROLU VƏ İSTİFADƏ ƏMSALLARI 
 

Mehdiyev H.C., Mustafayev Y.X. 

AMEA Torpaqşünasliq və Aqrokimya  Institutu  

e-mail: huseynmehdiyev59@mail.ru. 
 

Açar sözlər: dəmyə, suvarılan, seolit, klinoptilolit, məhsuldarlıq. 

Key words: bogharic, irrigated, zeolite, clinoptilolite, productivity. 

Ключевая слова: богары, орошение,цеолит, клиноптилотит, урожайность. 
  

İşin tətbiqi və müzakirəsi  
 

Tədqiqat obyekti olaraq  Kür-Araz ovalığı Qarabağ düzü Elmi Eksperimental tədqiqat 

bazasında boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlar və B.Qafqazın cənubi-şərq bölgəsi Şamaxı 

torpaqlarında 300-600 m hündürlükdə yerləşir (S.N.Məmmədova və Y.X.Mustafayev). 

Bu nəinki Qarabağ düzü Elmi Eksperimental mərkəz boz-qəhvəyi (şabalıdı) və B.Qafqazın 

cənub şərq yamacı dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarının məhsuldarlıq qabilliyəti, həmçinin 

torpaqlarda gedən mikroorqanizmlərin mahiyyəti də açıqlanmışdır. 

Alınan nəticələrdən belə məlum olur ki, Qarabağ düzü boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarda 

dəmyə əkinçiliyi şəraitində Seolit tuflarından 5;10 və 20 t/ha çatırsa, gübrələrlə birlikdə payızlıq 

buğda altında məhsuldarlığının artırılmasında müsbət təsir göstərir.  

3 il müdətində dəmyə əkinçiliyi şəraitində payızlıq buğda altında məhsuldarlıq 3,7-5,7s/ha 

çatırsa, kontrolla nəzarətdə bu 12,6-20,7 s/ha bərabər olur. 

Bu variantlarla müqayisədə ən yüksək variant 10t/ha klinoptilolit verilən variantda olmuş, 

ən çox dəmyə əkinçiliyi şəraitində suvarılan torpaqlarla müqayisədə daha çox olur. 

Klinoptilolitin bu variantları nəinki birinci il becərilən torpaqlarda özünü göstərməklə, 

sonrakı illərdə təcrübələr aparılmadan bitki öz məhsuldarlığını 2 il müddətində saxlama 

qabilliyyətinə də malikdir. 

Dəmyə əkinçiliyi şəraitində məhsuldarlıq 3,0; 3,7 və 3,6 s/ha və bəzən də 9,1; 11,3, 10,5%-

ə çatır. 

mailto:huseynmehdiyev59@mail.ru
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B.Qafqazın cənubi şərq yamacı Şirvan düzü dağ-boz qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarda 

mikroorqanizlərin miqdarı çox zəif olub, bir çox torpaqlarda onların miqdarı artaraq 

bakteriyaların  və aktini mitsetlərin çoxalması ilə nəticələnir.  

Alınan nəticələrdən belə məlum olur ki, N60P60K30 verilən variantda mikroorqanizmlərin  

miqdarı 9240 min qrama çatır. 

Orta eroziyaya uğramış torpaqlarda mineral gübrələrin verilməsində Seolitin təsiri 

nəticəsində rütubətin toplanmasına, qida elementlərin mənimsənilməsinə şəraiti yaxşılaşdırır, bu 

da çox güman mikroorqanizmlərin çoxluğu ilə bağlıdır. 

Nə qədər ki, mineral gübrələr tətbiq edilsə, NPK mikrobioloji proseslərin aktivləşməsinə 

səbəb olur. 

Aparılan tədqiqatlardan məlum olur ki, mikroorqanizmlərin artması nəzarət variantında 

aşağıdakı təcrübələrdə NPK və seolitdə özünü göstərir. 

Seolit və müxtəlif doz NPK verilən variantda mikroorqanizmlərin az miqdarda çoxalmasına 

səbəb olmaqla 9240-10692 min q torpaqda özünü göstərir. 

Mikroorqanizmlərin aktivləşməsində nitrofosun rolu da böyükdür. 

Nəzarət varinatı ilə müqayisədə mikroorqanizmlərin miqdarı 5718 min-ə çatırsa, təcrübə 

sahəsində Seolitin iştirakı ilə 10s/ha-ya 6789, seolit+ NPK 60kq/ha-8657, seolit+NPK 90kq/ha 

93431 və seolit+NPK-120t/ha çatırsa, ən yüksək variantda mikroorqanizmlərin çoxluğu seolit 

+NPK variantında özünü göstərir. 
 

Nəticələr 

1. Qarabağ  Elmi  Eksperimental bazası boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarda quru 
bozqırlarda N/HN4 miqdarı nəzarət varinatında 11,4-18,3-ə çatırsa, təcrübə aparılan sahələrdə 
NPK+10t/ha klinoptilolit verilən variantda 14,5-19,5-ə çatırsa, N/HN3 –də miqdarı 4,7-6,3-ə 
bərabər olur. 

2. Mütəhərrik fosfor verilən variantda ən çox mübət nəticə NPK+10t/ha verilən və 
NPK+20t/ha-da 18,8-21,9 və 20,0-22,3 mq/kq-a çatır. Bu həmçinin mübadiləvi  kaliumdada 
özünü göstərir. 

3. B.Qafqazın şimali şərb hissəsi Şirvan düzü dağ boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarında 
mikroorqanizmlərin miqdarı 30 sm-lik qatda azalaraq, ən çox miqdarı N60P60K30 və fon+N120P90K90 
olub, bakteriyaların miqdarı 73,30 və 88,25-ə çatır. 
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РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННОГО МИНЕРАЛА ЦЕОЛИТА НА  

ОСВОБОЖДЕННЫХ РЕГИОНАХ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Мехтиев Г.Д., Мустафаев Ю.Х. 

Резюме 
 

Нетрадиционные минералы широко распространены в Азербайджанской  Республике  

и их использование в сельском хозяйстве дает положительные показания в формирования 

запасов питательных элементов и улучшения макроудобрений в почве (NPK). 

Большое количество запасов альтернативных минеральных удобрений 

распространены в Большом  и Малом Кавказе  на Апшеронском полуострове и других 

местах, запасы которых составляет 100 000 т. Альтернативное питательные элементы в 

сельском хозяйстве используются различными способами для повышения урожайности, 

частичное  улучшение структуры почвы и роста растений. 

Из нетрадиционных минералов цеолит распространен на северо-востоке  Малом 

Кавказа в Товузском районе, г. Айдаге и запасы составляет свыше 40 000 000 т. 

Минерал цеолит имеет некоторые особенности, это удержания микроскопической 

влажности и всасывание воды в почвах.  
 

THE ROLE OF THE NON-TRADITIONAL MINERAL ZEOLITE  

IN THE LIBERATED REGIONS AND ITS  FURTHER USE. 
 

Mehdiyev H.D., Mustafayev Y.Kh. 

Summary 
 

Non-traditional minerals widespread in the Republic of Azerbaijan and their usage in 

agriculture gives positive indications in stock formation of nutrient and improvement of 

macrofertilizer in soil (NPK). 

A great deal of the stocks of the alternative mineral fertilizer widespread in Absheron 

peninsula and other places of the Great Caucasus and Less Caucasus. The stocks are 100 00t. The 

alternative nutrients in agriculture are used by different methods for productivity increase, partial 

improvement of soil structure and plant growth. 

 Zeolite from non-traditional minerals widespreads in the Tovuz district, c Aydagh of the 

north-east of the Less Caucasus anda stocks form above 40 000 000 tons. 

Mineral zeolite possesses some pecularities, this is retention of microscopic moisture and 

absorption of water in soils.  
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 MİNERALLARINDAN SEOLİTN ROLU VƏ İSTİFADƏ ƏMSALLARI 
 

Mehdiyev H.C., Mustafayev Y.X. 

Xülasə 
 

Qeyri-ənənəvi torpaq mineralları Azərbaycan Respublikasında geniş yayılmaqla bir çox 

sahələrin inkişafında müsbət təsir göstərməklə kənd təsərrüfatında alternativ ehtiyat qida 
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maddələrinin formalaşmasına, torpaqların xassələrinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir 

göstərməklə makro (NPK) gübrələrin azalmasına səbəb olur. 

Müxtəlif üsullardan istifadə etməklə, kənd təsərrüfatında həm torpağın məhsuldarlığına və 

bitkilərin boy artımına da əlverişli təsirlər göstərir. 

Qeyri-ənənəvi süxurlardan ibarət ərazi seolit mineralı K.Qafqazın şimali-şərq istiqamətində 

Tovuz rayonu ərazisi Aydağ kəndində yayılıb, ehtiyatı 40 000 000t–dur. Serpentinit mineralı 

bərkimiş torpaqlarda hiqroskopik nəmliyin artırılmasına və su tutumunun yüksəlməsinə səbəb 

olur. 

 

 

 

ÜZVİ TULLANTILAR ƏSASINDA MELİORANTLARIN ŞORAKƏTLƏŞMİŞ 

TORPAQLARIN MELİORASİYASINDA İSTİFADƏSİ YOLLARI 
 

İbrahimov S.K, Camalova R.H. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
 

Açar sözlər: meliorasiya, şorlaşma, şorakətləşmə,meliorant, gübrə, mineral turşu.  

 

Giriş 

Respublika ərazisində suvarılan əkinçilik sahələrinin ümumi miqdarı bu günə təxminən 

3,46 min hektar təşkil edir. Bu ərazilərin 42 %-nə yaxını zəif və orta dərəcəli şorlaşmaya məruz 

qalmış, 30%-i isə yüksək dərəcəli şorlaşmaya məruz qalmış torpaqlardır. Suvarılan ərazilərin 23-

25 %-i müxtəlif dərəcəli şorakətli torpaqlardır. Bu rəqəmlərdən aydın olur ki, suvarılan 

respublika torpaqları keyfiyyət cəhətdən çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Respublikada ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bu torpaqların sağlamlaşdırılması ekoloji bərpası vacib 

şərtdir  [1, 2, 3]. 

Son illərdə qəbul edilmiş dövlət proqramına görə respublikada taxıl məhsulları istehsalını 

artırmaq üçün az məhsuldar qış otlaqları və dövlət fondu torpaqlarından əkin dövriyyəsinə 200 

min hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Bu ərazilərdə heyvandarlığı və taxılçılığı inkişaf etdirmək 

üçün belə torpaqların ekoloji cəhətdən yaxşılaşdırılması aktual bir məsələdir və onun elmi-

praktiki əhəmiyyəti vardır[4]. 

Təhlil və müzakirə.Hazırlanmış üzvi mineral maye gübrə və kimyəvi meliorativ maddəyə 

patent sənədləşdirildiyinə görə bu məqalədə onların hazırlanmasının texnologiyası haqqında 

məlumatlar açıqlanmır. Sadəcə onların kimyəvi tərkibi və şorlaşmış torpaqlara meliorativ təsiri 

araşdırılır. 

Hazırlanmış meliorativ maddə şorlaşmış-şorakətləşmiş torpaqlara təsiri, yəni torpaqların 

münbitliyinin artırılmasına və ekoloji bərpasına təsiri laboratoriya şəra-itində tədqiq olunmuşdur. 

Yuma təcrübəsinin aparılması üçün hündürlüyü 25 sm, diametri 5 sm olan xüsusi qablardan 

istifadə olunmuşdur. Təcrübə zamanı şorlaşma dərəcəsi quru qalığa görə 2,198 %, şorakətləşmə 

dərəcəsi 12,24 % Neftçala rayonundan gətirilmiş torpaq nümunəsindən istifadə olunmuşdur. 

Götürülmüş torpaq nümunələri xüsusi qablara doldurulmuş və bu torpaqların yuyulması həyata 

keçirilmişdir. Meliorativ maddənin miqdarı hektara 10 ton, sınaq yuma norması isə 5, 10 və 15 

min ton/ha hesabı ilə götürülmüşdür. Yumadan əvvəl meliorant torpaqla qarışdırılmışdır.          



305 

 

Sınaq təcrübəsindən alınmış məlumatların emalı nəticəsində məlum olmuşdur ki, adi su ilə 

yuma nəticəsində torpaqda olan ilkin duzların təxminən 50 %-ni yumaq mümkündür. Bu zaman 

şorlaşma dərəcəsi quru qalığa görə 2,198 %-dən 1,271 %-ə qədər azalmışdır. 

Kimyəvi meliorativ maddə verməklə yuma variantlarının göstəricisi adi su ilə yumaya 

nisbətən 0,5-0,7 % aşağıdır, yəni yuma prosesi daha yaxşı getmişdir. Göründüyü kimi şorlaşma 

dərəcəsi hektara 5 ton meliorant verməklə 0,88 %-ə qədər, 10 ton/ha meliorant verməklə yuma 

variantında isə 0,61 %-ə, 15 ton/ha meliorant verməklə yuma variantında isə 0,53 %-ə qədər 

aşağı düşmüşdür. Sulfat ionunun miqdarı isə 0,540; 0,382 və 0,331 %-ə qədər azalmışdır ki, bu 

da adi su ilə yuma variantı ilə müqayisədə çox yaxşı göstəricilərdir (cədvəl 1). 
                   

Cədvəl 1. 

Neftçala rayonu torpaq nümunəsi ilə aparılan sınaq yuma təcrübəsinin nəticələri, %-lə 

Sıra 

№si 

Meliorantı

n norması, 

t/ha 

Yuma 

norması, 

m3/ha 

HCO3 Cl SO4 Ca Mg Na 
Duzların 

həlli 

Quru 

qalıq 

İlkin torpaq 

1 - - 
0,015 

0,24 

0,632 

17,8 

0,821 

17,10 

0,192 

9,60 

0,065 

5,10 

0,463 

2,014 
2,188 2,198 

Adi su ilə yuma 

2 - - 
0,022 

0,37 

0,147 

4,15 

0,652 

14,42 

0,034 

1,70 

0,030 

2,46 

0,340 

14,78 
1,265 1,271 

Hektara 5 ton meliorant verilməklə yuma 

3 5 15000 
0,020 

0,33 

0,050 

1,41 

0,540 

11,24 

0,052 

2,61 

0,024 

2,01 

0,192 

8,36 
0,878  

Hektara 10 ton meliorant verilməklə yuma 

4 10 15000 
0,017 

0,28 

0,032 

0,90 

0,382 

7,96 

0,062 

3,14 

0,020 

1,70 

0,099 

4,30 
0,612  

Hektara 15 ton meliorant verilməklə yuma 

5 15 15000 
0,015 

0,24 

0,029 

0,81 

0,331 

6,90 

0,060 

3,00 

0,018 

1,58 

0,077 

3,37 
0,530  

 

Alınmış meliorativ maddənin tətbiqi ilə aparılmış yuma variantlarında torpağın əsas tərkib 

element göstəricilərinin də qiymətləri müsbət istiqamətdə dəyişib. Belə ki əsas göstərici olan 

şorakətlik demək olar ki, aradan qaldırılıb. Göründüyü kimi hektara 5 ton meliorant verilən yuma 

variantında udulmuş natriumun qiymətini 6 %-ə qədər aşağı salmaq mümkün olmuşdur. Bu 

göstərici 10 və 15 ton/ha meliorant verilən variantlarda daha yaxşıdır. Bu variantlarda udulmuş 

natriumun miqdarı 12,24 %-dən müvafiq olaraq 4,25-lə 3,35 %-ə qədər azalmış, şorakətlik tam 
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aradan qaldırılmışdır. Bu zaman udulmuş kaliumun miqdarında artım müşahidə olunur ki, bu da 

meliorantın torpağın fiziki-kimyəvi xassələrinə müsbət təsiri kimi qiymətləndirmək olar (cədvəl 

2.).  

Cədvəl 2. 

Neftçala rayonundan gətirilmiş torpaq nümunəsinin 

əsas tərkib elementlərinin göstəriciləri 

CaSO4∙2H2O CaCO3 pH Humus 

Udulmuş əsaslar 

Udulmuş 

əsasların 

cəmi, mq 

Cəmdən %-lə 

Ca  Mg  Na  

İlkin torpaq 

2,263 9,29 7,80 3,85 93,76 82,04 5,72 12,24 

Adi su ilə yuma  

1,113 9,01 8,00 1,971 76,04 84,53 4,113 11,34 

Hektara 5 ton meliorant verilməklə yuma  

0,634 8,96 7,45 1,860 85,00 89,68 4,00 6,32 

Hektara 10 ton meliorant verilməklə yuma  

0.541 8,84 7,25 1,714 88,13 91,90 3,85 4,25 

Hektara 15 ton meliorant verilməklə yuma 

0,500 8,80 7,20 1,605 90,01 92,95 3,70 3,35 

 

Nəticə 

Bərk məişət tullantılarının kompostlaşdırılması əsasında maye gübrə və texnoloji proses 

zamanı alınan tullantı əsasında meliorativ xüsusiyyətlərə malik bərk gübrənin alınması 

istiqamətində aparılan elmi-tədqiqatlar nəticəsində aşağıdakı nəticələrə gəlinmişdir: 

1. Texnoloji proses nəticəsində əmələ gələn orqanik tullantı əsasında hazırlanmışkimyəvi 

meliorantın quru qalığa görə şorlaşma dərəcəsi 2,1198 % olan Neftçala rayonunun torpaqlarına 

meliorativ təsirinin tədqiqi nəticəsində onun torpaqların meliorativ vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına müsbət təsiri müəyyənləş-dirilmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən 

olunmuşdur ki, hazırlanmış meliorantın tətbiqi ilə aparılmış yuma zamanı onun dozasından asılı 

olaraq 15 min m3/ha yuma norması ilə torpağın şorlaşma dərəcəsini 2,188 %-dən 0,530%-ə 

qədər, udulmuş natriuma görə şorakətlik dərəcəsini isə ilkin 12,24 %-dən 3,35 %-ə qədər 

azaltmaq mümkün olmuşdur. Genetik torpaqşünaslıq düşüncəsinə görə bu göstəricilər torpağın 

münbitliyinin, başqa sözlə desək keyfiyyətinin əsas göstəriciləri hesab olunur. 

2. Meliorativmaddənin alınması üçün istifadə olunan xammallar respublika ərazisində 

əmələ gələn tullantılar olduğuna görə onun istehsalı iqtisadi cəhətdən çox səmərəlidir. İstehsala 

çəkilən xərcləri əsasən daşınma xərcləri təşkil etdiyindən alınmış maye gübrənin 1 tonun maye 
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dəyəri istehsal sahəsinin yerləşdiyi ərazidən asılı olaraq təxminən 150-250 manat arasında 

dəyişir. Kimyəvi meliorantın dəyəri isə bu məbləğdən təxminən iki dəfə az olur.  
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İbrahimov S.K, Camalova R.H. 

Xülasə 
 

Məqalə şorakətləşmiş torpaqların kimyəvi meliorantların tətbiqi ilə yaxşılaşdırılması  

istiqamətində aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur 

ki, 15 min m3/ha yuma norması və 10-15 t/ha meliorant tətbiq etməklə torpaqda olan udulmuş 

natriumun ilkin miqdarını 12,24%-dən 3,35 %-ə qədər azaltmaq mümkündür.  
 

WAYS OF USE OF MELIORANTS ON THE BASIS OF ORGANIZATIONAL 

WASTE IN THE REHABILITATION OF COLLECTED LAND 
 

Ibrahimov S.K, Camalova R.H. 

Summary 
 

The article is devoted to the results of scientific research to improve saline soils with the 

use of chemical ameliorants. It was determined that by applying 15 thousand m3 / ha washing 

rate and 10-15 t / ha ameliorant, it is possible to reduce the initial amount of absorbed sodium in 

the soil from 12.24% to 3.35%. 
 

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРАНТОВ НА ОСНОВЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОТХОДОВ ПРИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ СОБРАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 

Ибрагимов С.К., Джамалова Р.Х. 

Резюме 
 

Статья посвящена результатам научных исследований по улучшению засоленных 

почв с применением химических мелиaрантов. Установлено, что при норме промывки 15 

тыс. м3/га и мелиaранта 10-15 т/га можно снизить исходное количество поглощенного 

натрия в почве с 12,24 % до 3,35 %. 
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GÖMRÜK ORQANLARI VƏ ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ 
 

İbrahimov T., Sadıxova A. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 

Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi 
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nəzarəti, gömrük orqanı, ərzaq təhlükəsizliyinin kateqoriyası, ərzaq təhlükəsizliyinin vəziyyəti, 

xarici iqtisadi fəaliyyət, beynəlxalq ticarət. 

Key words: economical suverenytet, food security, customs regulation, customs control, 

customs department, food security category, food securityt situation, foreign economic activity, 

international business. 

 

Ölkə əhalisinin kifayət miqdarda və çeşiddə ərzaqla təmini mürəkkəb xarakterli 

məsələlərdən biri olub,ərzaq məhsullarının istehsalı,milli bazarın və dünya bazarının 

konyukturaları,ölkənin rəqabət və ödəniş qabiliyyəti,gəlirlərin səviyyəsi və əhalinin qidalanma 

strukturu,dövlətin sosial siyasəti və s. kimi aktual problemlərlə sıx əlaqədardır.Ümumilikdə 

əhalinin ərzaqla təmini problemi həmişə mövcud olmuş və indiki dövrdə də ümumdünya 

xarakteri almışdır.İqtisadi suverenliyin əsasını təşkil edən ərzaq təhlükəsizliyi problemi 

məsələləri dünya və milli təhlükəsizlik mövqeyindən bu yaxınlarda XX əsrin 70-ci illərində 

yanaşılmışdır.Buna səbəb isə dünyada taxıl istehsalçıları olan ölkələrdə onun həcminin aşağı 

düşməsi olmuşdur.Məhz dünya taxıl bazarında məcmu təklifinin azalması və bununla da 

qiymətlərin artımı ərzaq bazarlarında da digər növ ərzaqların qiymətlərinin artması ilə vəziyyəti 

destabilləşdirmişdir.Taxıl ixracatçıları olan ölkələrin öz müqavilə öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsindən imtina etməsi bir sıra ölkələri mühüm ərzaq məhsullarının çatışmaması, bununla 

da öz iqtisadi və siyasi müstəqilliklərini itirməsi təhlükəsi qarşısında qoymuşdu.Dünyada 1972-

1973-cü illərdə baş vermiş taxıl böhranı bütün ölkələrdə ərzaqla təminat problemini,onların milli 

təhlükəsizliyinin mühüm amilinə çevrildi[1].Elə həmin dövrdə ərzaq böhranının səbəblərinin 

təhlilinə cəhd və böhrandan çıxış yollarının müzakirəsi məqsədilə 1974-cü ildə (Roma,1974) 

BMT-nin Baş Assambleyasının təşəbbüsü ilə Ümumdünya Ərzaq Konfransı keçirilmişdir.Bu 

illərdə BMT Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) tərəfindən Beynəlxalq Ərzaq 

Təhlükəsizliyi Komitəsi yaradıldı.Komitənin əsas funksiyalarına dünya ölkələrində ərzaq 

təhlükəsizliyi məsələlərinə dair prosesləri izləmək və meydana çıxan problemlərin həlli üzrə 

təkliflərin hazırlanması daxil idi.Elə həmin il, yəni 17 dekabr 1974-cü ildə BMT-nin Baş 

Assambleyası tərəfindən “Aclıq və yoxsulluğun ləğvi haqqında”universal xarakterli mühüm 

beynəlxalq sənəd “Ümumi bəyannamə”qəbul olunmuşdur.Bəyannamədə qeyd olunur ki,hər bir 

kişi,qadın və uşaq öz fiziki və əqli qabiliyyətlərini saxlamaq və tam inkişaf etdirmək məqsədilə 

aclıq və yoxsulluqdan azad olmaq üçün ayrılmaz hüquqa malikdirlər[2]. 

Məhz ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinə beynəlxalq səviyyədə yenidən toxunulmuş və 17 

noyabr 1996-cı ildə Romada aclıq problemi üzrə ali səviyyədə Ümumdünya görüşü keçirilmiş və 

iştirakçı dövlət başçıları tərəfindən Ümumdünya ərzaq təhlükəsizliyi haqqında Roma 

bəyannaməsi imzalanmış və ərzaq problemi üzrə ali səviyyədə ümumdünya görüşünün fəaliyyət 

planı qəbul olunmuşdur.Ümumdünya görüşündə qəbul olunmuş: 62 maddədən ibarət Roma 

bəyannaməsində “... dünya üzrə 800 milyondan çox adamın,xüsusilə də zəif inkişaf etmiş və 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşayanların öz əsas ərzaq tələbatlarının təmini üçün kifayət 
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dərəcədə qida məhsulunu almaması etiraf olunmaqla,bu vəziyyətin yol verilməz olduğu qeyd 

olunmuş və2015-ci ildən gec olmayaraq bu səviyyənin iki dəfə azaldılmasına cəhd edildiyi 

göstərilir...”[3]. 

Göründüyü kimi ərzaq təhlükəsizliyi ümumdünya miqyasında aktuallıq kəsb edən bir 

problemdir və bu problemin həlli 2019-cu ilin fevralında Efiopiyada FAO-ÜST-nin xətti ilə 1-ci 

yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə 110 ölkənin 500 rəsmi  hökumət nümayəndəsinin, bir 

neçə beynəlxalq və regional hökümətlərarası təşkilatların, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin 

nümayəndələrinin iştirakı ilə “Yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi üzrə”1-ci beynalxalq konfrans 

keçirilmişdir[3]. 

Konfransda iqlim dəyişkənliyinin davam etməsi,  dünya sistemində ərzaq istehsalı və onun 

bölgüsünə dair problemlərin olduğu bildirilmiş və istehsalçıların hüquqlarının qorunması 

baxımından verilən informasiyanın keyfiyyətinin,sağlamlıq və qidalanma məsələlərinin həlli üzrə  

təkliflər verilmişdir. İştirakçılar tərəfindən ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri milli və regional 

səviyyədə tədbirlərin reallaşdırılması və 2030-cu ilə qədər təhlükəsiz və müxtəlif qida rasionunun 

və onların təhlükəsizliyinin formalaşması əsasında dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün qarşıya 

məqsəd qoyulmuşdur. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmini  məsələləri dövlətin və cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin təşkili 

məsələlərində onun təməlidir. Bu baxımdan 1921-ci ildə Elmi-Tədqiqatlara Dəstək 

Assosasiyası(ETDA)-nın xətti iləərzaq təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatı mövzusuna həsr 

olunmuş beynəlxalq-elmi tədqiqat konfransı keçirilmiş və həmin konfransda belə qlobal və 

mürəkkəb məsələnin həllini, habelə kimyalaşdırma şəraitində pestisid qalıqlarının, digər 

mühafizə vasitələrinin canlı təbiətə, torpaq və su sisteminə təsir mexanizmi neqativ fəsadların 

azaldılması üçün elmi üsulla yeni üsulların işlənib hazırlanması təklif olunmuşdur. [4-5] 

Son zamanlar bu problemin həllini –ölkə əhalisinin qida məhsulları ilə təminatını ərzaq 

təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirirlər.Əksər müəlliflər ərzaq təhlükəsizliyi probleminə müxtəlif 

nöqteyi-nəzərdən baxırlar.Onlardan bir qismi qeyd edir ki,ərzaq təhlükəsizliyi anlayışının özünün 

tətbiqi transformasiya edən iqtisadiyyatla sıx əlaqədar olub,adambaşına düşən ərzaq 

məhsullarının istehsalının artması,ölkə vətəndaşlarının qidalanması səviyyəsinə və 

balanslaşdırmaya əsaslanmır.Əksinə iqtisadiyyatın aqrar bölməsinə münasibət üzrə 

proteksionizmə əsaslanır.Digər müəlliflər isə əksinə qeyd edirlər ki,milli planda ərzaq 

təhlükəsizliyi probleminə iqtisadi,sosial,habelə siyasi təhlükəsizlik konteksində 

baxılmalıdır.Bunların həlli isə əsas strateji istiqamətləri özündə birləşdirən ardıcıl ərzaq 

siyasətinin həyata keçirilməsini tələb edir[5-6]. 

Xarakterizə olunan bu istiqamətlər BMT-nin ərzaq üzrə Ümumdünya Şurası tərəfindən 

qəbul olunmuş və ərzaq təhlükəsizliyi  kimi ölkələrin ən yüksək dərəcədə özünün ərzaqla təmin 

olunmasını, aclıq və kasıblığın ləğvini,ərzaq məhsullarının istehlakını, təchizat sisteminin 

yaxşılaşdırılmasını və s. xarakterizə edir [6].Göstərilənlər milli təhlükəsizliyin təmininə zəmin 

yaradır.Bu baxımdan “milli təhlükəsizlik”anlayışı ərzaq təhlükəsizliyinin əsasıdır.Bu anlayış 

“iqtisadi təhlükəsizlik” anlayışı ilə sıx əlaqədar olub,daxili iqtisadi təhlükəsizliyin ayrılmaz 

elementi olan “ərzaq təhlükəsizliyi”nin əsasıdır və bunlar artıq müasir dünya həyatına daxil 

olaraq əksər ölkələrin daxili, xarici siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir.Beləki, hər bir ölkə öz 

milli təhlükəsizlik doktorinasını, strategiyasını və konsepsiyasını hazırlayan zaman iqtisadi 

təhlükəsizlik və onun əsas elementi olan ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə xüsusi yer ayırır[7]. 
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Qeyd etmək lazımdır ki,ölkənin özünü ərzaqla təminatı və ya ölkənin ərzaq müstəqilliyi 

iqtisadi sferada dövlət siyasətinin bilavasitə öz məqsədi olmamalı, onun tərkib hissəsinə 

çevrilməlidir. Belə ki,dünya təcrübəsi göstərir ki,dünyada heç bir ölkə müəyyən növ ərzaq 

məhsullarını bu və ya digər həcmdə idxal etmədən keçinə bilməz. Ona görə ki,idxal ölkənin ərzaq 

bazarında tələbin tam ödənilməsini təmin edir və bununla da öz istehsalları olan çatışmayan ərzaq 

məhsullarına olan təklifi kifayət dərəcədə kompensasiya edir. Digər tərəfdən isə ayrı-ayrı məhsul 

növlərinin idxalı təklif olunan fizioloji normalara uyğun olaraq əhalinin qidalanma strukturunun 

optimallaşdırılmasına köməklik göstərir. Ancaq idxal transformasiyalı iqtisadiyyata malik olan 

ölkələr üçün aqrar sahədə bazar münasibətlərinin formalaşmasında müsbət rol oynayır və daxili 

ərzaq bazarında rəqabətin inkişafına köməklik göstərir. Lakin dünya bazarında konyukturanın  

pisləşməsi zamanı böyük həcmdə ərzaq idxalı,xüsusilə də mühüm əhəmiyyətli-taxıl,ət və digər 

məhsullar baxımından ölkə əhalisinin  təminatını təhlükə altında qoya bilər. 

Məhz xarici ərzaq mənbələrindən ölkənin asılılığı təhlükəlidir. Belə ki,ölkə lazımi həcmdə 

milli iqtisadiyyata ziyan vurmayacaq dərəcədə idxal olunacaq ərzaq məhsullarının dəyərini 

ödəmək qabiliyyətinə malik olmur və bu da əsas növ qida məhsullarının idxal olunmasından 

imtinaya səbəb olur. Nəticədə isə ölkə əhalisinin əldə olunmuş ərzaqla təminat səviyyəsi aşağı 

düşür[1]. 

Bir halda ki,iqtisadiyyat siyasətin,cəmiyyət və dövlət fəaliyyətinin həyati əhəmiyyətli 

mühüm tərəfidir,onda milli təhlükəsizliyin təmin olunmasını,mahiyyətcə iqtisadi təhlükəsizliyə 

təminat və onun həlledici elementi olan ərzaq təhlükəsizliyinə təminat olmadan təsəvvür etmək 

olmaz.Məhz iqtisadi təhlükəzliyin əsas tərkib hissəsi olan,ərzaq təhlükəzsizliyinin təminində 

gömrük orqanlarının xidməti əvəzolunmazdır. Beləki,ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyin təminin 

əsasını kompleks surətdə ərzaq təhlükəzsizliyinə nail olmaqdan ibarətdir.Bu baxımdan ərzaq 

təhlükəsizliyin bütün səviyyələri bir-birindən asılı və əlaqəli vəziyyətdədir.Bunun təminində 

gömrük orqanlarının funksional baxımdan fəaliyyəti danılmazdır.Gömrük orqanları ölkənin 

iqtisadi maraqlarının mühafizəsi üzrə səlahiyyətli orqanlardan biri olub əsas həlledici funksiyanı-

gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsini və nəzarətini təmin edir.Gömrük nəzarətinin həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədar ölkənin gömrük sərhəddindən keçirilməsi zamanı qanunilik təmin 

edilir,mallara istifadə şərtlərinin gözlənilməsi yoxlanılır,gömrük ərazisində gömrük  nəzarəti 

altında olan mallara olan sərəncamvermə fəaliyyəti tətbiq olunur.Ümumilikdə isəyeyinti 

mallarına münasibətdə gömrük rüsümlarının-antidempiq, xüsusi və kompensasiyalı, 

habelə,gömrük yığımlarının alınması reallaşır.Ölkənin üzv olduğu beynəlxalq müqavilədə ərzaq 

mallarının idxalı və ixracı üzrə olan qadağa və məhdudiyyətlər gözlənilir.Gömrük nəzarətinin 

səmərəliliyinə təhlükəsizliyinin baza amili kimi və ərzaq təhlükəsizliyinin əsas hissəsi kimi 

baxmaq olar. Gömrük orqanları ölkənin istehlak bazarına xarici ölkələrdən daxil olan yeyinti 

məhsularının təhlükəsizliyini həyata keçirir.Gömrük orqanları üçün əsas həlledici məsələ 

insanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli olan aşağı keyfiyyətli idxal məhsularının qarşısını 

almaq və beləliklədə öz iqtisadi inkişafına zərər vuran amillərin aradan qaldırılmasını təmin 

etməkdir.Ümumilikdə normativ texniki sənədlərin tələblərinə cavab verməyən yeyinti 

məhsullarının qarşısını almaq məqsədilə gömrük orqanları tərəfindən dövlətin ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmini məqsədilə kompleks nəzarət tədbirləri həyata keçirir.Bununlada sosial-

iqtisadi inkişaf prosesinin optimallaşdırılması təmin olunmaqla dövlətin və cəmiyyətin 

istehlakçıların maraqlarının mühafizəsinə nail olmaqla ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunur[9-12]. 
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Beləliklə, şərh olunan məsələlər “ərzaq təhlükəsizliyi” kateqoriyasına aşağıdakı kimi 

ümumi tərif verməyə əsas verir:  

“Ərzaq təhlükəsizliyi” –keyfiyyət və miqdar baxımından qüvvədə olan normativlərə uyğun 

olaraq,cəmiyyətin hər bir üzvünü qida məhsulları ilə təmin edən iqtisadi münasibətlərin 

məcmusudur”[8]. 

Beləliklə, iqtisadi suverenliyinin təmini iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas elementidir və 

funksional baxımdan onların reallaşdırılması gömrük orqanları tərəfindən həyata keçilir. 
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Резюме 
 

В статье рассматривается роль таможенных органов по обеспечению 

продовольственной безопасности,которые является основным элементам экономического 

суверенитета республики.  
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Xülasə: Məqalədə həndəsi və həndəsi olmayan obyektlərdən bəhs edilir. Eyni zamanda 

materiallar və xəritələr, materialın teksturlanması, materialın əlavə xüsusiyyətləri haqqında 

məlumatlar öz əksini tapmışdır.  
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Giriş 

Yaradılan üçölçülü obyektləri həndəsi və həndəsi olmayan obyektlərə bölmək olar. 

Həndəsi obyektlər maddi dünyanı modelləşdirmək üçün istifadə edilir.  

Həndəsi olmayan obyektlər isə səhnələrə reallıq əlavə etmək üçün (məsələn, düzgün 

işıqlandırma), obyektlərdə fəaliyyət göstərən fiziki qüvvələri modelləşdirmək (məsələn, 

qravitasiya və ya küləyi dağıtmaq) üçün tətbiq edilir. Başqa sözlə, həndəsi obyektlər vizuallaşmış 

kadrda (məsələn, əyrilər və ya səthlər kimi) iştirak etsələrdə, həndəsi olmayan obyektlər isə 

(məsələn, işıq ləkəsi, kölgələr, sürəti alınmış) vasitə ilə ifadə etmə imkanına malikdir. 

Həndəsi obyektlər 

Aşağıda həndəsi obyektlərin qısa şərhi verilmişdir: 

  Splayn – rəvan əyridir, iki və ya daha çox nəzarət nöqtəsindən keçir, splaynın formasını 

idarə edir. Splaynların tanınmış iki növü – Bezye əyriləri (Bezier curves) və B-splayn (B-spline 

curves) - əyriləridir. Splaynlara tipik (səciyyəvi) nümunə müxtəlif tərkibli rasional B-

splaynlarıdır (Non-Uniform Rational B-Spline – NURBS). 

Slaynlar təpədən (vertices) və seqmentlərdən (segments) ibarətdir.  Splaynın hər bir təpəsi 

toxunan vektorlara malikdir (tangents). Onların üçlarında idarəedici nöqtələr (və ya markerlər – 

handels) vardır. Təpəyə daxil olanda, həmçinin təpədən çıxanda toxunan vektorların markerləri 

splaynın əyriliyini idarə edir. 

Toxunan vektorların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq təpələri növlərə ayırırlar: Sınmış 

(Corner), hamarlanmış (Smoos), Bezye (Bezier), sınıq Bezye (Bezier Corner). 

Splaynlar səthin hazırlanmasına xidmət edir. Onlardan hərəkətin trayektoriyası kimi də 

istifadə edirlər. 

  Poliqonal obyektlər – poliqonal primitivlərdir, dinamik ölçülən parametrlər toplusuu kimi 

şərh olunur (məsələn, uzunluq, radius). Onları bəzi hallarda poliqonal torlar da adlandırılar. 

Poliqonal torlar nahamar (tilli), cüt-cüt birləşən iki təpəni yonmaq üçün istifadə edilir.  
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Poliqon (çoxbucaqlı) – qırıq xətlərlə əhatə olunmuş yastı (səthi) fiqurdur.  

  Bezye səthləri – bunlar riyazı hamar səthlərdir, Bezye təpələrinin yerləşməsini təsvir edir. 

Bu təpələr əlavə idarəedici nöqtələrin köməyilə əyriliyi müəyyən edir.  

  NURBS-səthləri – bu eyni cinsdən olmayan səthlər üzərində olan əyri xətlərin 

modelləşdirilməsinin ən effektiv və universal üsuludur. Belə səthlər xüsusi dördölçülü hemogen 

(eyni cinsli) səth ilə təsvir edilir, bunlar idarəedici üç təpə koordinatından (x, y və z) başqa çəki 

xarakteristikasına da malikdir. 

  Qatışıq obyektlər – iki və ya daha çox öncədən modelləşdirilmiş pəstahların 

kombinasiyasından ibarətdir.  Hansı cismin hazırlanmasıdan asılı olaraq pəstahlar əyri və ya 

tutumlu (səthi) ola bilər. 

  Hissəciklərin səthləri – bunlar verilmiş alqoritmə uyğun olaraq müəyyən formalı 

hissəciklərin generasiya olunmuş obyektləridir. Bunlar başlanğıc sürətlərinə, yaşamaq 

müddətlərinə və digər xarakteristikalarına görə bir-birindən fərqlənirlər. Belə animasiya 

obyektləri yağışın, qaz köpüklərinin və mayelərin, partlamış mərmilərin qəlpələrinin və s. 

təsvirlərin obyekt baxımından reallığını göstərir. 

  Dinamik obyektlər – bunlar obyektə (yaylara və amortizatorlara) xaricdən edilən təsirləri 

tənzim etməklə nizamlama işlərini modelləşdirməyə imkan verir. Bunlardan dinamik hərəkətin 

modelləşdirilməsində də istifadə olunur. 

Həndəsi olmayan obyektlər 

  İşıq mənbəyi – xarici və daxili interyerin işıqlandırılmasını modelləşdirmək üçün istifadə 

edilir. Müxtəlif növ işıq mənbələri müxtəlif alqoritmlər ilə realizə olunur. 

  Kameralar – kadrın səthində obyektlərin tam şəkildə əks olunmasına nəzarət edir. Əsas 

parametri görmə dairəsi ilə müəyyən edilən obyektin kameradan olan fokus məsafəsidir. Hər iki 

parametr bir-birilə əlaqəlidir və millimetrlər və dərəcə ilə ölçülür. Burada daha bir 

xarakteristikadan – müşahidəçiyə qədər olan məsafə - istifadə edilir. 

  Birləşdirmə sistemləri – bu ierarxik əlaqəli olan “sümük”lərin strukturudur, 

modelləşdirilən obyektin (məsələn, insanın) mürəkkəb hərəkət kinematikasını təsvir edir. 

  Səthi əyənlər -  obyektə edilən xarici təsir qüvvələırinin qarşılıqlı dinamikasını realizə 

edir. Bura müəyyən olunmuş obyektə edilən özünəməxsus güc sahəsi daxildir. Nümunə səth 

üzərində olan obyektin fraqmentlərini müxtəlif istiqamətlərə tullayan dalğavari deformasiyanı və 

ya həmlə (güc) dalğasını göstərmək olar. 

Materiallar və xəritələr 

Materallar səthin vizual xüsusiyyətlərini müəyyən edir, səhnənin işıqlanmasına səthin 

təsirini təsvir edir. İşıqla əlaqəli aşağıdakı xüsusiyyətlər mövcuddur: İşıq, Şəffaflıq, Cilalanma, 

Sinma əmsalı. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, sonda alınan vizual fotorealist keyfiyyəti daha da yaxşılaşdırmaq 

üçün istifadə edilən materialların xüsusiyyətlərini düzgün formada təqdim etmək mütləqdir.  

Materialın teksturlanması: Tekstur xəritələrdən (dekorotiv naxışlar, xəritələr) 

materiallara əlavə realist (məsələn, küçəyə döşənmiş naxışlı daşlar, timsah dərisindən portmone 

(pul kisəsi) və s.) görkəm vermək üçün istifadə edilir. Xəritə kimi faylda saxlanılan müxtəlif 

formatlardan (məsələn, BMP, TIP, JPG, EPS) istifadə etmək olar.  

Teksturlama – tekstur adlanan təsvirin səthin üzərinə modelləşmə üsullarından istifadə 

edilməklə həkk olunmasıdır.  

Tekstur – səthin doyülmüş əksidir, onu obyektin səthini skanerə etməklə və ya çəkməklə, 

yaxud da səthə realist görkəm verməklə əldə etmək olur. 
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Materialın əlavə xüsusiyyətləri 

Üçölçülü modelləşmədə konkret proqramdan asılı olaraq materialların əlavə xüsusiyyətlər 

toplusundan istifadə  məsləhət bilinir. Məsələn, 3D Studio MAX paketi qaba cisimlərin 

dinamikasını modelləşdirməyə imkan verir. Bu əsasən o zaman həyata keçirilir ki, materialın 

möhkəmliyi, sürtünmə gücü və sürüşmə imkanları iş zamanı istifadəçiyə lazım olur. 

Animasiya. Kompüterin animasiya üçün yararlı olan baza prinsipi müşayət edicinin gözü 

önündə fiksə olunmuş kadrların hərəkət fazaları arasında bir-birini müəyyən ardıcıllıqla əvəaz 

etməsindən ibarətdir.  

Randerinq. 

Yekun illüziya (rendering) – səhnə ilə işın yekun nəticəsidir. Bu mərhələdə səhnə 

obyektlərin həndəsəsi, müterialları və işıqlandırma barədə məlumatlı olmalıdır. Məsələnin 

vizüallaşma modulu ondan ibarətdir ki, alınmış sonuncu təsvirdə olan pikselə uyğun işıqlanmanı 

hesablamaq mümkün olsun. Bunun üçün istifadəçidə model haqqında informasiya ilə yanaşı 

virtual müşahidəçinin (kameranın) vəziyyəti haqqında məlumat olmalıdır. 

Renderinq – bütün obyektin interpretasiyasıdır, onun haqqında verilənlər toplusudur, 

təsvirin tamamlanması üçün ona uyğun işıqlanmaının yaradılmasıdır, onun perspektivdə necə 

olacağının müəyyən edilməsidir. 
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